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I. Prístup pre zasielanie dávok 
 

Prihlásenie prostredníctvom webového portálu eDRG:  
 
 adresa eDRG: https://edrg.portaludzs.sk 

 

 adresa pre WS 
testovacia WS dostupná na URL:  
https://www.wsudzs.sk/edrg/tgrouper 
 

WSDL testovacia WS dostupná na URL: 
https://www.wsudzs.sk/edrg/tgrouper?wsdl 
 

produkčná WS bude dostupná na URL:  
https://www.wsudzs.sk/edrg/grouper 

WSDL produkčná WS dostupná na URL: 
https://www.wsudzs.sk/edrg/grouper?wsdl 

 
 

 

Prihlásenie sa prostredníctvom webového portálu eDRG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edrg.portaludzs.sk/
https://www.wsudzs.sk/edrg/tgrouper
https://www.wsudzs.sk/edrg/tgrouper?wsdl
https://www.wsudzs.sk/edrg/grouper
https://www.wsudzs.sk/edrg/grouper?wsdl
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Validácia – verejná/privátna časť - prostredníctvom webového portálu eDRG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontaktný formulár – verejná časť - doručovaný prostredníctvom webového portálu eDRG: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2, 829 24 Bratislava 

Dátové rozhranie pre DRG SK 
Strana 3 z 55 

 

 

   
  

 F-199/2 

 

Nahrávanie dávok – privátna časť - prostredníctvom webového portálu eDRG: 
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Registrácia do systému eDRG – verejná časť  - prostredníctvom webového portálu eDRG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivácia/Deaktivácia  PZS v systéme eDRG – administračná časť - prostredníctvom           
webového portálu eDRG: 
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II. Dátová veta: 
 

Údaje budú PZS zasielať v elektronickej forme za rok najneskôr do 31. marca 

nasledujúceho kalendárneho roku. 

 

 

Popis dávky:         DRG SK 
 

Smer:          PÚZS → ÚDZS 

 
Typ dávky:                   Pravidelná /1Y 
 
Početnosť:                      jedna dávka za ročné obdobie (12 mesiacov)    
 
Formát prenosu dát: XML súbor /XSD schéma / V01.03 

 
Štruktúra vety:  
 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  DAV 1 časť: Identifikácia dávky p     

D01a     Typ dávky p char 1 

D01b     Obdobie dávky OD p date RRRR-MM 

D01c     Obdobie dávky DO p date RRRR-MM 

D02     dátum vyhotovenia p  date RRRR-MM-DD 

D03     e-mailová adresa na kontaktnú osobu odosielajúcu údaje p char 50 

D04     označenie verzie Groupera (SW NIS al. dávkový grouper verzia) p* char 50 

D05     označenie SW pre kalkulácie vrátane verzie - xls 
P-
KN 

char 50 

D06     Verzia rozhrania/xsd schémy p char 6 

      Verzia  číselníkov p char 20 
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Označenie položky Názov Typ 
Početno
sť 

Úrove
ň 

Poznámk
a 

kontrola 

poznámk
a k 
hodnotá
m 

Predbežn
á 
poznámka 
k 
povinnost
i 

XSD 

Identifikác
ia dávky 

DA
V 

1 drgDavka 
Eleme
nt 

1 1           

D01a     typDavky Atribút 1 1   

Kód 
číselníka
: 90001 
Akrony
m: 
TYPDA 

N,O,T   string(1) 

D01b     ObdobieOd Atribút 1 1         
gYearMont

h 

D01c     ObdobieDo Atribút 1 1         
gYearMont

h 

D02     
datumVytvore
nia 

Atribút 1 1          date 

D03     kontaktnyEmail Atribút 1 1         emailType 

D04     Grouper Atribút 1 1       

v režime 
dostupnos
ti 
groupera 

string(0,50) 

D05     swKalkulacia Atribút 1 1         string(1,50) 

D06     verRozhrania Atribút 1 1   

Kód 
číselníka
: 90002 
Akrony
m: 
TYPROZ 

    string(1,6) 

      verCiselnikov Atribút 1 1   78     string(1,20) 

 
 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  DAV 1 časť: Nemocnica - všeobecné údaje p     

N04     DRG-Identifikátor ÚZZ p char 10 

N01     Kód PZS ÚZZ p char 6 

N02     IČO ÚZZ p  char 8 

N03     Názov ÚZZ p char 60 

N05     PSČ miesta ÚZZ (lokality) p char 5 

N06     Právna forma ÚZZ  p char 3 
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N07     Majoritný druh vlastníctva ÚZZ p char 1 

N08     Druh ÚZZ p char 4 

N09     Príznak zaradenia ÚZZ do koncovej siete  p boolean   

N30     Počet lôžok (akut+chr.) financovaných systémom DRG p int 4 

N32     Počet psychiatrických lôžok p int 4 

 

Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početn
osť 

Úrov
eň 

Poznám
ka 

kontrola 
poznámka 
k 
hodnotám 

Predbežn
á 
poznámk
a k 
povinnos
ti 

XSD 

Nemocn
ica - 
všeobec
né údaje 

DA
V 

1 
nemocnicaU
daje 

Eleme
nt 

1 2           

N04     idUZZ Atribút 1 2         idUZZType 

N01     kodUZZ Atribút 1 2   

Kód číselníka: 
90003 
Akronym:  
KOD_PZS  

 
  string(6) 

N02     icoUZZ Atribút 1 2         string(8) 

N03     nazovUZZ 
Elemen
t 

1 3         string(1,60) 

N05     pscUZZ Atribút 1 3         string(5) 

N06     
pravnaForm
a 

Atribút 1 3   

Kód číselníka: 
90004 
Akronym:  
PFUZZ  

 
  string(1,3) 

N07     
druhVlastnic
tva 

Atribút 1 3   

Kód číselníka: 
90005 
Akronym:  
DVUZZ  

 
  string(1) 

N08     typ Atribút 1 3   

Kód číselníka: 
90006 
Akronym:  
DRG_UZZ  

 
  string(1,4) 

N09     koncSiet Atribút 1 3     A/N   boolean 

N30     posteleDRG 
Elemen
t 

1 3         
int(0,10000

) excl 

N32     postelePSY 
Eleme
nt 

1 3         
int(0,10000

) excl 
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Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  DAV 0-10 časť: Nemocnica - údaje o zlúčených nemocniciach n     

N20     DRG identifikátor pôvodného ÚZZ  p char 10 

N21     Prípady Od p date RRRR-MM-DD 

N22     Prípady Do p date RRRR-MM-DD 

 

Označenie položky Názov Typ 
Početno
sť 

Úrove
ň 

Poznámk
a 

kontrol
a 

poznámk
a k 
hodnotá
m 

Predbežn
á 
poznámk
a k 
povinnos
ti 

XSD 

Nemocnica 
- údaje o 
zlúčených 
nemocnicia
ch 

DA
V 

0-
1
0 

nemocnicaZluce
nia 

Eleme
nt 

0-10 2           

N20     idUZZfuzovane Atribút 1 2         
idUZZTyp

e 

N21     pripadyOd Atribút 1 2         date 

N22     pripadyDo Atribút 1 2         date 

 
 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  DAV 1 časť: Nemocnica - údaje o zúčtovaní p     

N40     Počet UH v nemocnici p int 6 

N41     Uznaný zúčtovaný počet UH v nemocnici p int 6 

N33     Dohodnutý objem financií  so ZP za hospitalizácie n float 6,2 

N34     
Dohodnutý objem financií  za osobitne uhrádzaný ŠZM pre 
hospitalizácie 

n float 6,2 

N36     Uznaný objem financií  so ZP za hospitalizácie n float 6,2 

N37     
Uznaný objem financií  za osobitne uhrádzaný ŠZM pre 
hospitalizácie 

n float 6,2 
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Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početnos
ť 

Úrove
ň 

Poznámk
a 

kontrol
a 

poznámk
a k 
hodnotá
m 

Predbežná 
poznámka 
k 
povinnosti 

XSD 

  
D
A
V 

1 
nemocnicaZuctovan
ie 

Elemen
t 

1 2           

N40     dUHpzs Atribút 1 2         
int(0,1000000

) 

N41     zUHpzs Atribút 1 2         
int(0,1000000

) 

N33     dObjHosp Atribút 1 2         
decimalTwoP

rec 

N34     dObjPP Atribút 1 2         
decimalTwoP

rec 

N36     uObjHosp Atribút 1 2         
decimalTwoP

rec 

N37     uObjPP Atribút 1 2         
decimalTwoP

rec 

 
 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  DAV 1 časť: Nemocnica - Popisné údaje ku kalkulačnému modelu 
P-
KN 

    

N50     Skupina nákladových stredísk p char 2 

N51     Skupina nákladových druhov p char 2 

N52     Kód výkonového ukazovateľa p char 3 

 
 

Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početn
osť 

Úrov
eň 

Poznám
ka 

kontrola 

pozná
mka k 
hodnot
ám 

Pred
bežn
á 
pozn
ámka 
k 
povin
nosti 

XSD 

  
D
A
V 

1 
nemocnicaKalkulacny
Model 

Eleme
nt 

1 2           

N50     SNS Atribút 1 2   

Kód číselníka:  
90007 
Akronym: 
DRG_NS 

 
  string(0,2) 
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N51     SND Atribút 1 2   

Kód číselníka: 
90008 
Akronym: 
DRG_ND 

 
  string(0,2) 

N52     kodVukaz Atribút 1 2   

Kód číselníka: 
90009 
Akronym: 
DRG_ NS_VU 

 
  string(0,2) 

 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  DAV 
1-
200000 

časť: hospitalizačný prípad - medicínske údaje p     

N04     DRG-Identifikátor ÚZZ p char 10 

H01     Jednoznačný identifikátor hospitalizačného prípadu p char 8 

H15     Typ úhradového mechanizmu p char 3 

H02     Kód zdravotnej poisťovne p char 2 

H03     IČO ZP p char 8 

H04     Typ identifikačného čísla pacienta 
 

p* 
char 1 

H05     Identifikačné číslo pacienta (RC/BIC) 
 

n 
char  20 

H08     Dátum narodenia n date RRRR-MM-DD 

H06     Rok narodenia p* char RRRR 

H07     Mesiac narodenia p* char --MM 

H09     Pohlavie p char 1 

H10     Novorodenec p* char 3 

H11     Štátna príslušnosť pacienta p char 3 
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H13     PSČ bydliska pacienta n char 5 

H16     Dátum a čas prijatia do nemocnice p datetime 
RRRR-MM-

DDTHH:mm:SS 

H17     Druh prijatia p int 2 

H18     Dôvod prijatia p int 2 

H19     Vek v dňoch pri prijatí p* int 3 

H20     Vek v rokoch pri prijatí p* int 3 

H21     Príznak zlúčenia viacerých hospitalizácii p boolean 1 

H22     Dôvod pre zlúčenie hospitalizácii p* char 2 

H23     Hmotnosť pri prijatí p* int 6 

H24     Dátum a čas prepustenia/preloženia z nemocnice p datetime 
RRRR-MM-

DDTHH:mm:SS 

H25     Dôvod prepustenia/preloženia z nemocnice p int 2 

H26     Dĺžka trvania UPV n int 4 

H27     DRG - Identifikátor prekladajúceho ÚZZ p char 10 

H28     Počet dní na priepustke n int 2 

H29     Počet dní  na úseku s iným druhom úhrad n int 3 

 
 

Označenie 
položky 

Názov Typ 
Počet
nosť 

Úro
veň 

Pozná
mka 

kontrola 

poznámk
a k 
hodnotá
m 

Predbežná 
poznámka k 
povinnosti 

XSD 

  
D
A
V 

1-
200
000 

medicinsk
yUdaj 

Elem
ent 

1-
20000
0 

4       

subelement 
hospitalizacne
Pripady/ 
hospitalizacny
Pripad 

  

N04     idUZZ 
Atrib
út 1 4         idUZZType 
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H01     idp 
Atrib
út 

1 4   RRXXXXXX 
 

  idpType 

H15     typUM 
Atrib
út 

1 4   

Kód číselníka: 
90010 
Akronym: 
DRG_TYP_UM 

 
  typUMType 

H02     kodZP 
Atrib
út 

1 4 
atribu
t kod 

Kód číselníka: 
90011 
Akronym: 
KOD_ZP 

1   string(2) 

H03     icoZP 
Atrib
út 

1 4 
atribu
t ico 

  
 

  string(8) 

H04     typICP 
Atrib
út 

1 5 

atribu
t v 
eleme
nte 
pacien
t - id 

Kód číselníka: 
90012 
Akronym: 
TYP_ID_PAC  

  
string(1) 

H05     icp 
Atrib
út 

1 5         string(1,20) 

H08     datumNar 
Atrib
út 

1 5         date 

H06     rokNar 
Atrib
út 

1 5       
ak not datum 
nar. 

gYear 

H07     mesNar 
Atrib
út 

1 5       
u detí do 1 
roka & not 
datum nar. 

gMonth 

H09     pohlavie 
Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90013 
Akronym: 
POHL 

 
  string(1) 

H10     
novorode
nec 

Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90014 
Akronym: 
NOVOR  

 
iba ak ide o 
novorodenca 

string(1,3) 

H11     stat 
Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90015 
Akronym: 
ST_PRISL 

 
  string(1,3) 

H13     pscPac 
Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90016 
Akronym: 
PSC  

 
  string(1,5) 

H16     datumPri 
Atrib
út 

1 5         datetime 

H17     druhPri 
Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90017 
Akronym: 
DRUH_PRIJ  

v zmysle 
MU 
9/8/2006 

  int(0,100) excl 

H18     dovPri 
Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90018 
Akronym: 
DOV_PRIJ  

v zmysle 
MU 
9/8/2006 

  int(0,100) excl 
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H19     vekDni 
Atrib
út 

1 5       
u detí do 1 
roka & not 
datum nar. 

int(0,1000) excl 

H20     vekRoky 
Atrib
út 

1 5       
u pacientov ≥ 
1 rok & not 
datum nar. 

int(0,1000) excl 

H21     priznZlu 
Atrib
út 

1 5     A/N   boolean 

H22     dovZlu 
Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90019 
Akronym:  
DRG_ ZLUC_HOSP 

 
ak H21=A string(1,2) 

H23     hmotnost 
Atrib
út 

1 5 
atribú
t pri 
prijatí 

    ak vek˂1rok int(0,1000000) excl 

H24     datPre 
Atrib
út 

1 5         datetime 

H25     dovPre 
Atrib
út 

1 5   

Kód číselníka: 
90020 
Akronym:  
DOV_PREP 

v zmysle 
MU 
9/8/2006 

  int(0,100) excl 

H26     
trvanieUp
v 

Atrib
út 1 5         int(0,10000) excl 

H27     
idnPreUZ
Z 

Atrib
út 

1 5       
ak je druh 
prijatia 5ǀ6 

idUZZType 

H28     
dniPriepu
stka 

Atrib
út 

1 5         int(0,100) excl 

H29     
dniInaUhr
ada 

Atrib
út 

1 5         int(0,1000) excl 

 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  HP 0-10 časť: hospitalizačný prípad - komplikácie n     

H42     Kód komplikácie p* char 2 

 

Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početnos
ť 

Úrove
ň 

Poznámk
a 

kontrola 

poznámk
a k 
hodnotá
m 

Predbež
ná 
poznám
ka k 
povinno
sti 

XSD 

  
H
P 

0-
1
0 

                  

H42     
kodKomp
l 

Elemen
t 

0-10 4   

Kód číselníka: 
90021 
Akronym: 
KOD_KOMPL 

 
  string(1,2) 
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Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  HP 1-n časť: hospitalizačný prípad - preklady pacienta  p     

H45     Kód PZS p char  12 

H46     Dátum prijatia  p datetime 
RRRR-MM-

DDTHH:mm:SS 

H47     Dátum preloženia/prepustenia p datetime 
RRRR-MM-

DDTHH:mm:SS 

 

Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početno
sť 

Úrov
eň 

Pozn
ámka 

kontrola 

pozn
ámka 
k 
hodn
otám 

Predbežná 
poznámka 
k 
povinnosti 

XSD 

  
H
P 

1
-
n 

prekladyPacie
nta 

Eleme
nt 

1-10 4     
 

    

H45     kodPzs Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90028 
Akronym: 
KODY_PZS 

    string(12) 

H46     datumPriOdd Atribút 1 4         datetime 

H47     
datumPrepOd
d 

Atribút 1 4         datetime 

 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  HP 1-100 časť: hospitalizačný prípad - diagnózy p     

UM     Typ úhradového mechanizmu p char 3 

H50     Označenie verzie MKCH  p char RRRR 

H51     Druh diagnózy  p char 3 

H52     Kód diagnózy p* char 7 

H53     Lokalizácia diagnózy n char 1 
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Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početno
sť 

Úrov
eň 

Poznám
ka 

kontrola 

poznám
ka k 
hodnotá
m 

Predbež
ná 
poznámk
a k 
povinnos
ti 

XSD 

  
H
P 

1-
10
0 

diagnozy 
Eleme
nt 

1-100 4           

UM     typUM Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90010 
Akronym: 
DRG_TYP_UM  

 
  typUMType 

H50     
verziaMkc
h 

Atribút 1 4   RRRR 
 

  gYear 

H51     druhDg Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90022 
Akronym: 
DRUH_DIAGN 

 
  string(1,3) 

H52     kodDg Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90023 
Akronym: 
KOD_DIAGN 

 

ak 
H51="HD
g" 

string(1,7) 

H53     
lokalizacia
Dg 

Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90024 
Akronym: 
LOKAL_DIAGN  

 
  string(1) 

 
 
 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  HP 0-999 časť: hospitalizačný prípad - zdravotné výkony n     

UM     Typ úhradového mechanizmu p char 3 

H60     Označenie verzie ZZV p* char RRRR 

H61     Kód výkonu n char 8 

H62     Lokalizácia výkonu n char 1 

H63     Dátum výkonu p* date RRRR-MM-DD 
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Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početn
osť 

Úrov
eň 

Pozná
mka 

kontrola 

pozná
mka k 
hodnot
ám 

Predbe
žná 
poznám
ka k 
povinn
osti 

XSD 

  
H
P 

0-
99
9 

zdravotneVy
kony 

Eleme
nt 

1-999 4           

UM     typUM Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90010 
Akronym: 
DRG_TYP_UM 

 
  typUMType 

H60     verziaZzv Atribút 1 4   RRRR RRRR ak H61 gYear 

H61     kodZV Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90025 
Akronym: 
KOD_VYKON  

 
  string(1,8) 

H62     lokalizaciaZV Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90024 
Akronym: 
LOKAL_DIAGN 

 
  string(1) 

H63     datumZV Atribút 1 4       
ak H61 
vykázan
é 

date 

 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  HP 1-n časť: hospitalizačný prípad - úhrady p     

H70     Typ úhradového mechanizmu p char 3 

H72     Druh úhrady p int 2 

H73     Suma úhrady p float 6,2 

H74     Úhrada za obdobie od p date RRRR-MM-DD 

H75     Úhrada za obdobie do p date RRRR-MM-DD 

H76     Počet úhradových položiek n int 2 

 
 

Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početn
osť 

Úrov
eň 

Poznám
ka 

kontrola 

poznám
ka k 
hodnot
ám 

Predbež
ná 
poznám
ka k 
povinno
sti 

XSD 
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H
P 

1
-
n 

uhrady 
Eleme
nt 

1-999 4           

H70     typUM Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90010 
Akronym: 
DRG_TYP_UM 

 
  typUMType 

H72     
druhUhrad
y 

Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90027 
Akronym: 
DRUH_UHRADA  

    int(0, 100) excl 

H73     
sumaUhra
dy 

Atribút 1 4         decimalTwoPrec 

H74     UhradaOd Atribút 1 4         date 

H75     UhradaDo Atribút 1 4         date 

H76     PocetPol Atribút 1 4         int(0,100) excl 

 

Označenie položky Názov položky 

p
o

vi
n

n
o

sť
  

d
át

o
vý

 t
yp

 

d
ĺž

ka
 

  HP 1-100 časť: hospitalizačný prípad - náklady 
p-
KN 

    

H80     Typ úhradového mechanizmu p char 3 

H81     Skupina nákladových stredísk p char 2 

H82     Skupina nákladových druhov p char 2 

H83     Suma nákladov p float 6,2 

 

Označenie 
položky 

Názov Typ 
Početno
sť 

Úrove
ň 

Poznám
ka 

kontrola 
poznámka 
k 
hodnotám 

Predbe
žná 
pozná
mka k 
povinn
osti 

XSD 

  
H
P 

1-
10
0 

naklady 
Eleme
nt 

1-100 4           

H80     typUM Atribút 1 4   

Kód číselníka: 
90010 
Akronym: 
DRG_TYP_UM 

 
  typUMType 

H81     SNS Atribút 1 4   

Kód číselníka:  
90007 
Akronym:  
DRG_NS 

 
  string(1,2) 
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H82     SND Atribút 1 4   

Kód číselníka:  
90008 
Akronym:  
DRG_ND 

 
  string(1,2) 

H83     
sumaNa
kl 

Atribút 1 3          decimalTwoPrec 
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Popis položiek: 

 

Časť:  Identifikácia dávky 

1. Typ dávky 
Položka môže nadobúdať hodnoty: N – nová dávka, O – opravná dávka. 

2. Obdobie dávky OD 
V položke sa uvádza prvý mesiac obdobia, ktorého sa zasielané údaje týkajú. 

3. Obdobie dávky DO 
V položke sa uvádza posledný mesiac obdobia, ktorého sa zasielané údaje týkajú.  

4. Dátum vyhotovenia  
Uvádza sa dátum vyhotovenia zasielaného súboru.  

5. e-mailová adresa  
Uvádza sa e-mailová adresa na kontaktnú osobu, ktorá zodpovedá za spracovanie 
odosielaných údajov a je kompetentná riešiť prípadné nezrovnalosti. 

6. Označenie verzie Groupera (SW NIS al. dávkový grouper verzia)  
Uvádza sa označenie NIS alebo Groupera, ktorý bol používaný v danom údajovom roku na 
spracovanie údajov. Označenie sa uvádza voľným textom. V prvom roku zberu sa uvádza iba 
názov NIS používaného v ÚZZ. 

7. Označenie SW pre kalkulácie  
Uvádza sa názov SW, v ktorom prebehli kalkulácie. 
 

Časť:  Nemocnica – všeobecné údaje 

DRG - Identifikátor ÚZZ je jednoznačný identifikátor pridelený ÚZZ Centrom pre klasifikačný 
systém. 
Kód PZS ÚZZ je v tvare P99999. 
IČO ÚZZ 
Názov ÚZZ 
PSČ miesta ÚZZ 

Udáva sa PSČ obce, kde sa ústavné zdravotnícke zariadenie nachádza. 
Právna forma ÚZZ  

Položka môže nadobúdať nasledovné hodnoty: 
AS – akciová spoločnosť, 
NO – nezisková  organizácia, 
PO – príspevková organizácia, 
SRO – spoločnosť s ručením obmedzením, 
RO – rozpočtová organizácia. 

Majoritný druh vlastníctva ÚZZ 
Položka môže nadobúdať nasledovné hodnoty: 
S – súkromné, 
M – MZ SR, 
I – iné, 
V – VÚC. 

Druh ÚZZ 
V položke sa uvádza kód pre príslušný druh podľa uvedeného číselníka (Príloha č. 4/1): 
DRG_UZZ 

 
Príznak zaradenia ÚZZ do koncovej siete 

Tento príznak nadobúda hodnotu „true“, ak je poskytovateľ ÚZS na základe Nariadenia 
vlády SR č. 640/2008 Z. z. zaradený do verejnej minimálnej siete poskytovateľov ÚZS. 

Počet lôžok financovaných systémom DRG  
Uvádza sa priemerný počet postelí ÚZS v danom vykazovanom roku (vo vykazovanom 
období) zahrnutých do financovania systémom DRG. 
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Počet psychiatrických lôžok 

Uvádza sa priemerný počet psychiatrických postelí ÚZS v danom vykazovanom roku 
(vo vykazovanom období) zahrnutých do financovania systémom DRG. 

Časť:  Nemocnica – Zlúčenia nemocníc 

1. DRG identifikátor pôvodného ÚZZ 
Poskytovateľ ÚZS uvedie DRG identifikátor pôvodného ÚZZ, ak počas aktuálneho obdobia 
vykazovania došlo k zlúčeniu poskytovateľa ÚZS s iným poskytovateľom ÚZS.     

2. Prípady Od  
V položke sa udáva začiatok časového obdobia, odkedy sú hospitalizačné prípady vykazované 
iným poskytovateľom ÚZS. 

3. Prípady Do 
V položke sa udáva koniec časového obdobia, dokedy sú hospitalizačné prípady vykazované 
iným poskytovateľom ÚZS. 

Časť: Nemocnica – údaje o zúčtovaní 

1. Plánovaný počet ukončených hospitalizácií v ÚZZ financovaných systémom DRG 
Uvedie sa dohodnutý počet hospitalizácií pre dané vykazovacie obdobie. Pokiaľ počet nebol 
dohodnutý, uvedie sa 0. 

2. Uznaný skutočný počet ukončených hospitalizácií v ÚZZ financovaných systémom DRG  
3. Dohodnutý objem financií so ZP za hospitalizácie  

Poskytovateľ ÚZS uvedie sumárne zmluvne dohodnutý objem financií so ZP za vykazované 
obdobie za hospitalizácie. 

4. Dohodnutý objem financií za osobitne uhrádzaný ŠZM pre hospitalizácie  
Poskytovateľ ÚZS uvedie zmluvne dohodnutý objem financií so ZP za vykazované obdobie za 
osobitne uhrádzaný ŠZM za hospitalizácie. 

5. Uznaný objem financií so ZP za hospitalizácie  
6. Uznaný objem financií za osobitne uhrádzaný ŠZM pre hospitalizácie (N37) 

Časť: Nemocnica – popisné údaje ku kalkulačnému modelu 

1. Skupina nákladových stredísk: 
Položka nadobúda jednu až niekoľko hodnôt podľa uvedeného číselníka DRG_NS. 

2. Skupina nákladových druhov číselníka  DRG_NS_ANLT 
3. Kód výkonového ukazovateľa:  

Uvádza sa kód výkonového ukazovateľa podľa číselníka DRG_NS_VU. 

Časť: Hospitalizačný prípad – medicínske údaje 

1. DRG-Identifikátor ÚZZ  
2. Jednoznačný identifikátor hospitalizačného prípadu 

Uvedie sa jednoznačný identifikátor prípadu podľa metodiky DRG, ktorý je nemenný počas celej 
doby hospitalizácie vrátane prekladov na oddelenia, v tvare RRXXXXXX, pričom RR je 
posledné dvojčíslie roka a XXXXXX je poradové číslo hospitalizácie v rámci roka. Číslo je 
jednoznačné pre celú hospitalizáciu (od prijatia až po prepustenie) v rámci ÚZS pre príslušný 
kalendárny rok. 

3. Typ úhradového mechanizmu  
Nadobúda hodnoty: 

- DRG .. ak poskytovateľovi ÚZS je hradená ZS prostredníctvom DRG, 
- ODD .. ak poskytovateľovi ÚZS je hradená ZS iným spôsobom. 
 

4. Kód zdravotnej poisťovne 
Uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne.  

5. IČO ZP 
Uvádza sa IČO ZP  

6. Typ identifikačného čísla pacienta   
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Nadobúda hodnoty: 
1- ak je typom identifikačného čísla pacienta jeho rodné číslo (RČ), 
2-   ak je typom identifikačného čísla pacienta bezvýznamové identifikačného čísla (BIČ). 

7. Identifikačné číslo pacienta (RC/BIC) je to údaj uvedený na preukaze zdravotnej poisťovne SR 
(bez označenia EÚ) v položke "Rodné číslo.“  

8. Dátum narodenia  
Uvádza sa dátum narodenia v hospitalizačnom prípade vykazovanej osoby.  

9. Rok narodenia  
10. Mesiac narodenia  
11. Pohlavie  

V položke sa uvádza jeden z nasledujúcich znakov:  
M - muž, 
F - žena,  
N – neurčené,  
X - neznáme.  

12. Novorodenec– identifikácia novorodencov: 
Kód „1NO“ – pre prvého novorodenca, ktorého matka je poistenkou ZP a nemá ešte pridelené 
rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a súčasne sa v tom istom riadku uvedie 
kód 1NO. 
Kód „2NO“ – pre druhého novorodenca (v prípade dvojčiat), ktorého matka je poistenkou ZP a 
nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a súčasne sa v tom 
istom riadku uvedie kód 2NO. 
Kód „3NO“ – pre tretieho novorodenca (v prípade trojčiat), ktorého matka je poistenkou ZP a 
nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a súčasne sa v tom 
istom riadku uvedie kód 3NO. 
Kód  „4NO“ – pre štvrtého novorodenca (v prípade štvorčiat), ktorého matka je poistenkou ZP a 
nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a súčasne sa v tom 
istom riadku uvedie kód 4NO. 
Kód „5NO“ – pre piateho novorodenca (v prípade pätorčiat), ktorého matka je poistenkou ZP a 
nemá ešte pridelené rodné číslo, vykazuje sa pod číslom poistenca matky a súčasne sa v tom 
istom riadku uvedie kód 5NO 

13. Štátna príslušnosť pacienta  
V položke a uvádza kód krajiny podľa číselníka krajín. 

14. PSČ bydliska pacienta  
15. Dátum a čas prijatia do ÚZZ (H16)  

Uvádza sa dátum, kedy bol poistenec prijatý do ÚZZ. Ide o dátum prijatia poistenca do 
zdravotníckeho zariadenia, bez ohľadu na odbornosť oddelenia, čiže prvé prijatie.  

16. Druh prijatia  
Položka môže nadobúdať jednu z nasledovných hodnôt: 
1- Doporučenie lekárom 
2- Akútny  príjem  
3- 
4- Pôrod/narodenie novorodenca 
5-  Preloženie s ošetrovacou dobou v prekladajúcej nemocnici dlhšou ako 24 hod. 
6-  Preloženie s ošetrovacou dobou v prekladajúcej nemocnici kratšou alebo rovnou ako 24 

hod. 
7- 
8- 
9-  Doprovod 

17. Dôvod prijatia 
Položka nadobúda tieto hodnoty: 
1- Prijatie do ústavnej (lôžkovej) ZS 
2- Prijatie do ústavnej (lôžkovej) ZS s predchádzajúcou pred hospitalizačnou  

starostlivosťou 
3-  
4- Pôrod/Prijatie zdravého novorodenca 
5- Opätovné prijatie kvôli komplikáciám 
6- Príjem do nemocnice na odber orgánov 
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18. Vek v dňoch pri prijatí  
U detí do 1 roka – vek sa uvedie k dátumu prijatia do PZS. 

19. Vek v rokoch pri prijatí (H20) – u pacientov starších ako 1 rok  - vek sa uvedie k dátumu prijatia 
do PZS. 

20. Príznak zlúčenia viacerých hospitalizácií (H21) 
Môže nadobúdať tieto hodnoty: 
A- ak boli splnené predpoklady a podmienky pre zlúčenie hospitalizácií, 
N- ak neboli splnené predpoklady a podmienky pre zlúčenie hospitalizácií. 

21. Dôvod pre zlúčenie hospitalizácií  
Môže nadobúdať hodnoty podľa číselníka (Príloha č. 4/5): DRG_ZLUC_HOSP 

22. Hmotnosť pri prijatí 
Uvádza sa u detí do 1 roka. Hmotnosť pri prijatí sa vykazuje v gramoch. 

23. Dátum a čas prepustenia/preloženia z nemocnice  
Uvedie sa konečný dátum a čas, kedy bol poistenec prepustený/preložený zo zdravotníckeho 
zariadenia.  

24. Dôvod prepustenia/preloženia z nemocnice (H25) – nadobúda tieto hodnoty: 
1- Hospitalizácia riadne ukončená, pacient prepustený domov 
2- Prepustenie do zariadenia sociálnej starostlivosti / hospicu 
3-   
4- Preloženie do inej nemocnice 
5- Hospitalizácia ukončená bez súhlasu ošetrujúceho lekára 
6- Úmrtie, s pitvou 
7- Úmrtie, bez pitvy 
8-   
9-   
10- Preloženie do rehabilitačného zariadenia  
11- Preloženie do domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) 
12- Preloženie na psychiatrickú liečbu do iného ústavného zdravotníckeho zariadenia 
13- Preloženie na iné oddelenie v rámci nemocnice s iným úhradovým mechanizmom 
14- Preloženie na iné oddelenie v rámci nemocnice so zmenou typu starostlivosti z lôžkovej 

na stacionárnu 
15-  
16-  

17-  
25.  Dĺžka trvania UPV  

Uvedie sa trvanie doby umelej pľúcnej ventilácie v celých hodinách (zaokrúhľovanie nahor). 
Doba UPV  sa vypočítava podľa  aktuálnych Pravidiel kódovania diagnóz a výkonov  pre SK- 
DRG. 

26. DRG - Identifikátor prekladajúceho ÚZZ  
27. Počet dní na priepustke 

Uvedie sa sumárny počet ošetrovacích dní na priepustke. 
28. Počet dní na úseku s iným druhom úhrad  

Uvedie sa sumárny počet ošetrovacích dní na oddelení alebo klinike, ktoré nie sú hradené DRG 
systémom. 

Časť: Hospitalizačný prípad – komplikácie 

Kód komplikácie – kód zdravotnej komplikácie získanej počas hospitalizácie. Vykazuje 
poskytovateľ, kde k zdravotnej komplikácii došlo. Vykazujú sa hodnoty: 
0 – bez komplikácií, 
1 – nozokomiálna nákaza, 
2 – dekubity, 
3 – zažívacie ťažkosti, 
4 – pneumónia, 
5 – iná, 
6 – dve a viac komplikácií. 

Časť: Hospitalizačný prípad – preklady pacienta 
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1. Kód PZS, uvádza sa podľa číselníka. 
2. Dátum prijatia: 

Uvedie sa dátum a čas, kedy bol poistenec prijatý na konkrétne oddelenie do zdravotníckeho 
zariadenia.  

3. Dátum preloženia/prepustenia: –  
Uvedie sa dátum a čas, kedy bol poistenec preložený/prepustený z oddelenia.  

Časť: Hospitalizačný prípad – diagnózy 

1. Typ úhradového mechanizmu (UM) 
Môže nadobúdať hodnoty: 
DRG- DRG – úhradový mechanizmus, 
ODD- iný  úhradový mechanizmus. 

2. Označenie verzie MKCH  
Uvedie sa rok z označenia verzie MKCH.  

3. Druh diagnózy 
Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: 
HDg- hlavná diagnóza v zmysle Pravidiel kódovania diagnóz a výkonov  pre SK- DRG, 
VDg- vedľajšia diagnóza v zmysle Pravidiel kódovania diagnóz a výkonov  pre SK- DRG. 

4. Kód diagnózy 
Kódové alfanumerické označenie diagnózy. Vykazuje sa v troj- až päťmiestnom tvare bez 
použitia bodky alebo iného interpunkčného znamienka. 

5. Lokalizácia diagnózy  

Nadobúda nasledovné hodnoty: 

L – vľavo, 

P - vpravo,  

B – bilaterálne, 

Časť: Hospitalizačný prípad – zdravotné výkony 

1. Typ úhradového mechanizmu 
Môže nadobúdať hodnoty: 
DRG- DRG – úhradový mechanizmus, 
ODD- iný  úhradový mechanizmus. 

2. Označenie verzie ZZV 
Uvedie sa rok verzie použitého ZZV pre klasifikačný systém diagnostických terapeutických 
skupín vo formáte.  

3. Kód výkonu  
Uvedie sa kód výkonu podľa Zoznamu zdravotných výkonov klasifikačného systému 
diagnosticko - terapeutických skupín (DRG)  okrem  kategórie 2 (Výkony laboratórnej 
diagnostiky) a kategórie 4 (Preventívne výkony).  

4. Lokalizácia výkonu  – uvedie sa lokalizácia:  

L – vľavo, 

P - vpravo,  

B – bilaterálne. 

5. Dátum výkonu  

Uvedie sa dátum výkonu. 

Časť: Hospitalizačný prípad – úhrady 

1. Typ úhradového mechanizmu  
Môže nadobúdať hodnoty: 
DRG- DRG – úhradový mechanizmus, 
ODD- iný  úhradový mechanizmus. 

2. Druh úhrady  
Môže nadobúdať hodnoty:  
10 paušálna úhrada za hospitalizáciu na oddelení, 
11 úhrada za transfúzne prípravky, 
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12 úhrada za lieky, 
13 úhrada za osobitne hradený materiál, 
14 iná úhrada. 

3. Suma úhrady  
4. Úhrada za obdobie od 

Poskytovateľ ÚZS uvedie začiatok obdobia, ktorého sa úhrada týka. 
5. Úhrada za obdobie do 
6. Poskytovateľ ÚZS uvedie koniec obdobia, ktorého sa úhrada týka. 
7. Počet úhradových položiek  

Časť: Hospitalizačný prípad – náklady 

1. Typ úhradového mechanizmu  
2. Skupina nákladových stredísk  

V položke sa uvádza príslušný kód pre skupinu nákladových stredísk. Môže nadobúdať 
nasledovné hodnoty, číselník (Príloha č. 4/6): DRG_HP_NAK 

3. Skupina nákladových druhov  
Uvádza sa kód skupiny prislúchajúci vykázaným nákladom. Môže nadobúdať hodnoty podľa 
číselníka (Príloha č. 4/7): DRG_NAK_DRUH 

4. Suma nákladov 
Uvádza sa suma prislúchajúca u daného vykazovaného hospitalizačného prípadu konkrétnej 
skupine nákladových stredísk a skupine druhov nákladov.  Môže nadobúdať hodnoty podľa 
číselníka (Príloha č. 4/8): DRG_NAK_SUM 
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III. Štruktúra vety: 

(Príklad XML dávky) 
<drgDavka xmlns="http://wsudzs.sk/soap/drg/1.3" 
 typDavky="N"  
 obdobieOd="2014-01"  
 obdobieDo="2014-02"  
 datumVytvorenia="2013-12-31"  
 kontaktnyEmail="informatika@udzs-sk.sk" 
 grouper="[verzia sw groupera]" 
 swKalkulacia="[verzia sw kalkulacie]" 
 verCiselnikov="cc_20131231.zip" 
 verRozhrania="1.2" 
 > 
 <nemocnicaUdaje   
  idUZZ="0123456789"  
  kodUZZ="012345"  
  icoUZZ="01234567" 
  pravnaForma="SRO" 
  druhVlastnictva="S" 
  typ="01" 
  koncSiet="true" 
  > 
  <nazovUZZ pscUZZ="01234">[Nazov UZZ]</nazovUZZ> 
  <posteleDRG>9999</posteleDRG> 
  <postelePSY>9999</postelePSY> 
 </nemocnicaUdaje> 
  
 <nemocnicaZlucenie  
  idUZZfuzovane="0123456789" 
  pripadyOd="2014-01-01"  
  pripadyDo="2014-01-31"  
  /> 
  
 <nemocnicaZuctovanie 
  dUHpzs="123456" 
  zUHpzs="123456" 
  dObjHosp="123456.99" 
  dObjPP="123456.99" 
  uObjHosp="123456.99" 
  uObjPP="123456.99" 
 /> 
  
 <nemocnicaKalkulacnyModel 
  SND="4a" 
  kodVukaz="04B"   
 > 
  <sns> 
   <ns>7</ns>   
   <ns>11</ns> 
  </sns> 
 </nemocnicaKalkulacnyModel> 
  
 <hospitalizacnePripady> 
  <hospitalizacnyPripad> 
   <medicinskyUdaj 
    idUZZ="0123456789"  
    idp="15000001" 
    typUM="DRG" 
    kodZP="01" 
    icoZP="01234567"   
   > 
    <pacient 
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     typICP="1" 
     icp="01234567890123456789" 
     datumNar="2000-10-10" 
     rokNar="2000" 
     mesNar="01" 
     pohlavie="M" 
     novorodenec="1NO" 
     stat="SVK" 
     pscPac="01234" 
     datumPri="2014-01-15T20:20:00" 
     druhPri="1" 
     dovPri="1" 
     vekDni="123" 
     vekRoky="123" 
     priznZlu="true" 
     dovZlu="20" 
     hmotnost="012345" 
     datumPre="2014-01-15T20:20:00" 
     dovPre="1" 
     trvanieUpv="0123" 
     idnPreUZZ="0123456789" 
     dniPriepustka="99" 
     dniInaUhrada="999"      
    /> 
   </medicinskyUdaj> 
   <kodKompl>1</kodKompl> 
   <prekladyPacienta  
    kodPzs="012345678901" 
    datumPriOdd="2014-01-15T20:20:00" 
    datumPrepOdd="2014-01-15T20:20:00"  
   /> 
   <diagnozy 
    typUM="DRG" 
    verziaMkch="2014" 
    druhDg="HDg" 
    kodDg="0123456" 
    lokalizaciaDg="P"     
   /> 
   <zdravotneVykony 
    typUM="DRG" 
    verziaZzv="2014" 
    kodZV="ABCDEFGH" 
    lokalizaciaZV="P" 
    datumZV="2014-01-01" 
   /> 
   <uhrady 
    typUM="DRG" 
    druhUhrady="99" 
    sumaUhrady="123456.99" 
    UhradaOd="2014-01-01" 
    UhradaDo="2014-01-31" 
    PocetPol="99"   
   /> 
   <naklady 
    typUM="DRG" 
    SNS="11" 
    SND="4a" 
    sumaNakl="123456.99"      
   /> 
  </hospitalizacnyPripad>    
 </hospitalizacnePripady> 

</drgDavka> 
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  (Príklad XSD schémy) 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://wsudzs.sk/soap/drg/1.3" 
 elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:drg="http://wsudzs.sk/soap/drg/1.3"> 
    <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Copyright 2014-2015 Urad pre dohlad nad zdravotnou
 starostlivostou 
  </xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 
 <xs:element name="drgDavka"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="nemocnicaUdaje" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="nazovUZZ" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
                                <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Názov ÚZZ.</xs:documentation> 
                                </xs:annotation> 
                                <xs:complexType> 
         <xs:simpleContent> 
          <xs:extension 
          
 base="drg:nazovUZZType"> 
           <xs:attribute 
name="pscUZZ" 
           
 use="required"> 
                                                <xs:annotation> 
                                                 <xs:documentation>PSČ miesta ÚZZ 
(lokality).</xs:documentation> 
                                                </xs:annotation> 
                                                <xs:simpleType> 
            
 <xs:restriction 
             
 base="xs:string"> 
             
 <xs:length 
             
  value="5"> 
             
 </xs:length> 
            
 </xs:restriction> 
           
 </xs:simpleType> 
          
 </xs:attribute> 
          </xs:extension> 
         </xs:simpleContent> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="posteleDRG" minOccurs="1" 
        maxOccurs="1"> 
                                <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Počet lôžok (akut+chr.) financovaných 
systémom DRG.</xs:documentation> 
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                                </xs:annotation> 
                                <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:int"> 
          <xs:minExclusive 
value="0"></xs:minExclusive> 
          <xs:maxExclusive 
           value="10000"> 
          </xs:maxExclusive> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="postelePSY" minOccurs="1" 
        maxOccurs="1"> 
                                <xs:annotation> 
                                 <xs:documentation>Počet psychiatrických 
lôžok.</xs:documentation> 
                                </xs:annotation> 
                                <xs:simpleType> 
         <xs:restriction 
base="xs:int"> 
          <xs:minExclusive 
value="0"></xs:minExclusive> 
          <xs:maxExclusive 
           value="10000"> 
          </xs:maxExclusive> 
         </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute type="drg:idUZZType" name="idUZZ" 
use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>DRG-Identifikátor 
ÚZZ.</xs:documentation> 
       </xs:annotation></xs:attribute> 
      <xs:attribute name="kodUZZ" use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Kód PZS ÚZZ, 
číselník cc_kodPZS.xml.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:length 
value="6"></xs:length> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="icoUZZ" use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>IČO 
ÚZZ.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:length 
value="8"></xs:length> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="pravnaForma" 
       use="required"> 
       <xs:annotation> 
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        <xs:documentation>Právna forma ÚZZ, 
číselník cc_pravnaForma.xml.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:minLength 
value="1"></xs:minLength> 
         <xs:maxLength 
value="3"></xs:maxLength> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="druhVlastnictva" 
       use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Majoritný druh 
vlastníctva ÚZZ, číselník cc_druhVlastnictva.xml.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:length 
value="1"></xs:length> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="typ" use="required"> 
                            <xs:annotation> 
                             <xs:documentation>Druh ÚZZ, číselník 
cc_druhUZZ.xml.</xs:documentation> 
                            </xs:annotation> 
                            <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
         <xs:minLength 
value="1"></xs:minLength> 
         <xs:maxLength 
value="4"></xs:maxLength> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute type="xs:boolean" name="koncSiet" 
use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Príznak zaradenia 
ÚZZ do koncovej siete .</xs:documentation> 
       </xs:annotation></xs:attribute> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="nemocnicaZlucenie" minOccurs="0" 
maxOccurs="10"> 
     <xs:complexType> 
                        <xs:annotation> 
                         <xs:documentation>časť: Nemocnica - údaje o zlúčených 
nemocniciach.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                        <xs:simpleContent> 
       <xs:extension base="xs:string"> 
        <xs:attribute type="drg:idUZZType" 
name="idUZZfuzovane" use="required"> 
         <xs:annotation> 
          <xs:documentation>DRG 
identifikátor pôvodného ÚZZ .</xs:documentation> 
        
 </xs:annotation></xs:attribute> 
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        <xs:attribute type="xs:date" 
name="pripadyOd" use="required"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Prípady Od.</xs:documentation> 
        
 </xs:annotation></xs:attribute> 
        <xs:attribute type="xs:date" 
name="pripadyDo" use="required"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Prípady Do.</xs:documentation> 
        
 </xs:annotation></xs:attribute> 
       </xs:extension> 
      </xs:simpleContent> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="nemocnicaZuctovanie" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
     <xs:complexType> 
                        <xs:annotation> 
                         <xs:documentation>časť: Nemocnica - údaje o 
zučtovaní.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                        <xs:simpleContent> 
       <xs:extension base="xs:string"> 
        <xs:attribute name="dUHpzs" 
         use="required"> 
                                    <xs:annotation> 
                                     <xs:documentation>Počet UH v 
nemocnici.</xs:documentation> 
                                    </xs:annotation> 
                                    <xs:simpleType> 
                                     <xs:restriction base="xs:int"> 
                                      <xs:minExclusive 
                                       value="0"> 
                                      </xs:minExclusive> 
                                      <xs:maxExclusive 
                                       value="1000000"> 
                                      </xs:maxExclusive> 
                                     </xs:restriction> 
                                    </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute name="zUHpzs" 
         use="required"> 
                                    <xs:annotation> 
                                     <xs:documentation>Uznaný zúčtovaný počet UH v 
nemocnici.</xs:documentation> 
                                    </xs:annotation> 
                                    <xs:simpleType> 
          <xs:restriction 
base="xs:int"> 
          
 <xs:minExclusive 
           
 value="0"> 
          
 </xs:minExclusive> 
          
 <xs:maxExclusive 
           
 value="1000000"> 
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 </xs:maxExclusive> 
          </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
        </xs:attribute> 
        <xs:attribute 
type="drg:decimalTwoPrec" name="dObjHosp" use="optional"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Dohodnutý objem financií  so ZP za 
hospitalizácie.</xs:documentation> 
        
 </xs:annotation></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
type="drg:decimalTwoPrec" name="dObjPP" use="optional"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Dohodnutý objem financií  za osobitne uhrádzaný ŠZM pre 
hospitalizácie.</xs:documentation> 
        
 </xs:annotation></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
type="drg:decimalTwoPrec" name="uObjHosp" use="optional"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Uznaný objem financií  so ZP za hospitalizácie.</xs:documentation> 
        
 </xs:annotation></xs:attribute> 
        <xs:attribute 
type="drg:decimalTwoPrec" name="uObjPP" use="optional"> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Uznaný objem financií  za osobitne uhrádzaný ŚZM pre 
hospitalizácie.</xs:documentation> 
        
 </xs:annotation></xs:attribute> 
       </xs:extension> 
      </xs:simpleContent> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="nemocnicaKalkulacnyModel" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
     <xs:complexType> 
                        <xs:annotation> 
                         <xs:documentation>časť: Nemocnica - Popisné údaje ku 
kalkulačnému modelu.</xs:documentation> 
                        </xs:annotation> 
                        <xs:sequence> 
       <xs:element name="sns" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:annotation> 
         
 <xs:documentation>Zoznam skupín nákladových stredísk.</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element name="ns" 
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> 
          
 <xs:annotation> 
           
 <xs:documentation>Skupina nákladových stredísk, číselník 
cc_SNS.xml.</xs:documentation> 
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 </xs:annotation> 
          
 <xs:simpleType> 
           
 <xs:restriction 
            
 base="xs:string"> 
            
 <xs:maxLength value="2"></xs:maxLength> 
           
 </xs:restriction> 
          
 </xs:simpleType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence>   
      
        </xs:complexType> 
       </xs:element>                         
                        </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="SND" 
       use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Skupina 
nákladových druhov, číselník cc_SND.xml.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction 
         base="xs:string"> 
         <xs:maxLength 
value="2"></xs:maxLength> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="kodVukaz" 
       use="required"> 
       <xs:annotation> 
        <xs:documentation>Kód výkonového 
ukazovateľa, číselník cc_vykonovyUkazovatel.xml.</xs:documentation> 
       </xs:annotation> 
       <xs:simpleType> 
        <xs:restriction 
         base="xs:string"> 
         <xs:maxLength 
value="3"></xs:maxLength> 
        </xs:restriction> 
       </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>                         
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="hospitalizacnePripady" minOccurs="1" 
maxOccurs="1"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="hospitalizacnyPripad" 
minOccurs="1" maxOccurs="200000"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
          <xs:element 
name="medicinskyUdaj" minOccurs="1" maxOccurs="1"> 
          
 <xs:complexType> 
                                                <xs:annotation> 
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                                                 <xs:documentation>časť: hospitalizačný 
prípad - medicínske údaje.</xs:documentation> 
                                                </xs:annotation> 
                                                <xs:sequence> 
            
 <xs:element name="pacient"> 
             
 <xs:complexType> 
             
  <xs:simpleContent> 
             
   <xs:extension base="xs:string"> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="typICP" use="optional"> 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Typ identifikačného čísla 
pacienta, číselník cc_typIdentifikatoraOsoby.xml.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation> 
             
     <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:string"> 
             
       <xs:length 
             
        value="1"> 
             
       </xs:length> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="icp" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Identifikačné číslo pacienta (RC/BIC).</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:string"> 
             
       <xs:minLength 
             
        value="1"> 
             
       </xs:minLength> 
             
       <xs:maxLength 
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        value="20"> 
             
       </xs:maxLength> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute type="xs:date" name="datumNar" use="optional"> 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Dátum 
narodenia.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation></xs:attribute> 
             
    <xs:attribute type="xs:gYear" name="rokNar" > 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Rok 
narodenia.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation></xs:attribute> 
             
    <xs:attribute type="drg:datumMMType" name="mesNar" > 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Mesiac 
narodenia.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation></xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="pohlavie" use="required"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Pohlavie, číselník cc_pohlavieOsoby.xml</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:string"> 
             
       <xs:length 
             
        value="1"> 
             
       </xs:length> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
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    <xs:attribute 
             
     name="novorodenec" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Novorodenec, číselník cc_novorodenec.xml.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:string"> 
             
       <xs:minLength 
             
        value="1"> 
             
       </xs:minLength> 
             
       <xs:maxLength 
             
        value="3"> 
             
       </xs:maxLength> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="stat" use="required"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Štátna príslusnosť pacienta, číselník 
cc_statnaPrislusnost.xml.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:string"> 
             
       <xs:minLength 
             
        value="1"> 
             
       </xs:minLength> 
             
       <xs:maxLength 
             
        value="3"> 
             
       </xs:maxLength> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
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    <xs:attribute 
             
     name="pscPac" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>PSČ bydliska pacienta, číselník cc_Psc.xml</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:string"> 
             
       <xs:minLength 
             
        value="1"> 
             
       </xs:minLength> 
             
       <xs:maxLength 
             
        value="5"> 
             
       </xs:maxLength> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute type="xs:dateTime" name="datumPri" use="required"> 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Dátum a čas prijatia do 
nemocnice.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation></xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="druhPri" use="required"> 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Druh prijatia, číselník 
cc_druhPrijatia.xml</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation> 
             
     <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
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       <xs:maxExclusive 
             
        value="100"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="dovPri" use="required"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Dôvod prijatia,číselník cc_dovodPrijatia.xml</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
             
       <xs:maxExclusive 
             
        value="100"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="vekDni" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Vek v dňoch pri prijatí.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
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       <xs:maxExclusive 
             
        value="1000"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="vekRoky" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Vek v rokoch pri prijatí.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
             
       <xs:maxExclusive 
             
        value="1000"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute type="xs:boolean" name="priznZlu" use="required"> 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Príznak zlúčenia viacerých 
hospitalizácii.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation></xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="dovZlu" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Dôvod pre zlúčenie hospitalizácii, číselník 
cc_dovodZlucenia.xml</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 



 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2, 829 24 Bratislava 

Dátové rozhranie pre DRG SK 
Strana 40 z 55 

 

 

   
  

 F-199/2 

             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:string"> 
             
       <xs:minLength 
             
        value="1"> 
             
       </xs:minLength> 
             
       <xs:maxLength 
             
        value="2"> 
             
       </xs:maxLength> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="hmotnost" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Hmotnosť pri prijatí.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
             
       <xs:maxExclusive 
             
        value="1000000"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute type="xs:dateTime" name="datumPre" use="required"> 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>Dátum a čas 
prepustenia/preloženia z nemocnice.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation></xs:attribute> 
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    <xs:attribute 
             
     name="dovPre" use="required"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Dôvod prepustenia/preloženia z nemocnice, číselník 
cc_dovodPrepustenia.xml</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
             
       <xs:maxExclusive 
             
        value="100"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="trvanieUpv" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Dlžka trvania UPV.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
             
       <xs:maxExclusive 
             
        value="10000"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
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    <xs:attribute type="drg:idUZZType" name="idnPreUZZ" 
use="optional"> 
             
     <xs:annotation> 
             
      <xs:documentation>DRG-Identifikátor prekladajúceho 
ÚZZ.</xs:documentation> 
             
     </xs:annotation></xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="dniPriepustka" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Počet dní na priepustke.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
             
       <xs:maxExclusive 
             
        value="100"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
    <xs:attribute 
             
     name="dniInaUhrada" use="optional"> 
                                                                        <xs:annotation> 
                                                                        
 <xs:documentation>Počet dní  na úseku s iným druhom úhrad.</xs:documentation> 
                                                                        </xs:annotation> 
                                                                        <xs:simpleType> 
             
      <xs:restriction 
             
       base="xs:int"> 
             
       <xs:minExclusive 
             
        value="0"> 
             
       </xs:minExclusive> 
             
       <xs:maxExclusive 
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        value="1000"> 
             
       </xs:maxExclusive> 
             
      </xs:restriction> 
             
     </xs:simpleType> 
             
    </xs:attribute> 
             
   </xs:extension> 
             
  </xs:simpleContent>         
       
             
 </xs:complexType> 
           
 </xs:element> 
           
 </xs:sequence> 
           
 <xs:attribute type="drg:idUZZType" name="idUZZ" use="required"> 
            
 <xs:annotation> 
             
 <xs:documentation>DRG-Identifikátor ÚZZ.</xs:documentation> 
            
 </xs:annotation></xs:attribute> 
           
 <xs:attribute type="drg:idpType" name="idp" use="required"> 
            
 <xs:annotation> 
             
 <xs:documentation>Jednoznačný identifikátor hospitalizačného 
prípadu.</xs:documentation> 
            
 </xs:annotation></xs:attribute> 
           
 <xs:attribute type="drg:typUMType" name="typUM" use="required"> 
            
 <xs:annotation> 
             
 <xs:documentation>Typ úhradového mechanizmu, číselník 
cc_uhradovyMechanizmus.xml.</xs:documentation> 
            
 </xs:annotation></xs:attribute> 
           
 <xs:attribute 
            
 name="kodZP" use="required"> 
                                                    <xs:annotation> 
                                                     <xs:documentation>Kód zdravotnej 
poisťovne, číselník cc_kodZP.xml.</xs:documentation> 
                                                    </xs:annotation> 
                                                    <xs:simpleType> 
             
 <xs:restriction 
             
  base="xs:string"> 
             
  <xs:length 
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   value="2"> 
             
  </xs:length> 
             
 </xs:restriction> 
            
 </xs:simpleType> 
           
 </xs:attribute> 
           
 <xs:attribute 
            
 name="icoZP" use="required"> 
                                                    <xs:annotation> 
                                                     <xs:documentation>IČO 
ZP.</xs:documentation> 
                                                    </xs:annotation> 
                                                    <xs:simpleType> 
             
 <xs:restriction 
             
  base="xs:string"> 
             
  <xs:length 
             
   value="8"> 
             
  </xs:length> 
             
 </xs:restriction> 
            
 </xs:simpleType> 
           
 </xs:attribute> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="kodKompl" 
           minOccurs="0" 
maxOccurs="10"> 
                                            <xs:annotation> 
                                             <xs:documentation>Kód komplikácie, číselník 
cc_kodKomplikacie.xml</xs:documentation> 
                                            </xs:annotation> 
                                            <xs:simpleType> 
           
 <xs:restriction 
            
 base="xs:string"> 
            
 <xs:minLength 
             
 value="1"> 
            
 </xs:minLength> 
            
 <xs:maxLength 
             
 value="2"> 
            
 </xs:maxLength> 
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 </xs:restriction> 
          
 </xs:simpleType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="prekladyPacienta" minOccurs="1" maxOccurs="999"> 
          
 <xs:complexType> 
                                                <xs:annotation> 
                                                 <xs:documentation>časť: hospitalizačný 
prípad - preklady pacienta </xs:documentation> 
                                                </xs:annotation> 
                                                <xs:simpleContent> 
            
 <xs:extension base="xs:string"> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="kodPzs" use="required"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Kód PZS, 
ciselnik cc_kodPZS.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:minLength 
             
     value="1"> 
             
    </xs:minLength> 
             
    <xs:maxLength 
             
     value="12"> 
             
    </xs:maxLength> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="xs:dateTime" name="datumPriOdd" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Dátum prijatia.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="xs:dateTime" name="datumPrepOdd" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Dátum preloženia/prepustenia.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
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 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="diagnozy" minOccurs="1" maxOccurs="100"> 
          
 <xs:complexType> 
                                                <xs:annotation> 
                                                 <xs:documentation>časť: hospitalizačný 
prípad - diagnózy.</xs:documentation> 
                                                </xs:annotation> 
                                                <xs:simpleContent> 
            
 <xs:extension base="xs:string"> 
             
 <xs:attribute type="drg:typUMType" name="typUM" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Typ úhradového mechanizmu.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="xs:gYear" name="verziaMkch" use="optional"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Označenie verzie ZZV.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="druhDg" use="required"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Druh 
diagnózy, číselník cc_druhDiagnozy.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:minLength 
             
     value="1"> 
             
    </xs:minLength> 
             
    <xs:maxLength 
             
     value="3"> 
             
    </xs:maxLength> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
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 </xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="kodDg" use="optional"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Kód 
diagnózy, číselník cc_kodDiagnozy.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:minLength 
             
     value="1"> 
             
    </xs:minLength> 
             
    <xs:maxLength 
             
     value="7"> 
             
    </xs:maxLength> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="lokalizaciaDg" use="optional"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                            
 <xs:documentation>Lokalizácia diagnózy, číselník 
cc_lokalizaciaDiagnozy.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:length 
             
     value="1"> 
             
    </xs:length> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
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 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="zdravotneVykony" minOccurs="0" maxOccurs="999"> 
          
 <xs:complexType> 
                                                <xs:annotation> 
                                                 <xs:documentation>časť: hospitalizačný 
prípad - zdravotné výkony 
</xs:documentation></xs:annotation> 
                                                <xs:simpleContent> 
            
 <xs:extension base="xs:string"> 
             
 <xs:attribute type="drg:typUMType" name="typUM" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Typ úhradového mechanizmu, číselník 
cc_uhradovyMechanizmus.xml</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="xs:gYear" name="verziaZzv" use="optional"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Označenie verzie ZZV.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="kodZV" use="optional"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Kód 
výkonu, číselník  cc_zdravotneVykony.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:minLength 
             
     value="1"> 
             
    </xs:minLength> 
             
    <xs:maxLength 
             
     value="8"> 
             
    </xs:maxLength> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
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 <xs:attribute 
             
  name="lokalizaciaZV" use="optional"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                            
 <xs:documentation>Lokalizácia výkonu, číselník 
cc_lokalizaciaDiagnozy.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:length 
             
     value="1"> 
             
    </xs:length> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="xs:date" name="datumZV" use="optional"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Dátum výkonu.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="uhrady" minOccurs="1" maxOccurs="999"> 
          
 <xs:complexType> 
                                                <xs:annotation> 
                                                 <xs:documentation>časť: hospitalizačný 
prípad - úhrady</xs:documentation> 
                                                </xs:annotation> 
                                                <xs:simpleContent> 
            
 <xs:extension base="xs:string"> 
             
 <xs:attribute type="drg:typUMType" name="typUM" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Typ úhradového mechanizmu, číselník 
cc_uhradovyMechanizmus.xml</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 



 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Žellova 2, 829 24 Bratislava 

Dátové rozhranie pre DRG SK 
Strana 50 z 55 

 

 

   
  

 F-199/2 

             
  name="druhUhrady" use="required"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Druh 
úhrady, číselník  cc_druhUhrady.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:int"> 
             
    <xs:minExclusive 
             
     value="0"> 
             
    </xs:minExclusive> 
             
    <xs:maxExclusive 
             
     value="100"> 
             
    </xs:maxExclusive> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="drg:decimalTwoPrec" name="sumaUhrady" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Suma úhrady.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="xs:date" name="UhradaOd" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Úhrada za obdobie od.</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="xs:date" name="UhradaDo" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Úhrada za obdobie 
do</xs:documentation></xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="PocetPol" use="optional"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Počet 
úhradových položiek.</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
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    base="xs:int"> 
             
    <xs:minExclusive 
             
     value="0"> 
             
    </xs:minExclusive> 
             
    <xs:maxExclusive 
             
     value="100"> 
             
    </xs:maxExclusive> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
          <xs:element 
name="naklady" minOccurs="1" maxOccurs="100"> 
          
 <xs:complexType> 
                                                <xs:annotation> 
                                                 <xs:documentation>časť: hospitalizačný 
prípad - náklady</xs:documentation> 
                                                </xs:annotation> 
                                                <xs:simpleContent> 
            
 <xs:extension base="xs:string"> 
             
 <xs:attribute type="drg:typUMType" name="typUM" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Typ úhradového mechanizmu, číselník 
cc_uhradovyMechanizmus.xml</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="SNS" use="required"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Skupina 
nákladových stredísk, číselník cc_SNS.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:minLength 
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     value="1"> 
             
    </xs:minLength> 
             
    <xs:maxLength 
             
     value="2"> 
             
    </xs:maxLength> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
             
 <xs:attribute 
             
  name="SND" use="required"> 
                                                            <xs:annotation> 
                                                             <xs:documentation>Skupina 
nákladových druhov, číselník cc_SND.xml</xs:documentation> 
                                                            </xs:annotation> 
                                                            <xs:simpleType> 
             
   <xs:restriction 
             
    base="xs:string"> 
             
    <xs:minLength 
             
     value="1"> 
             
    </xs:minLength> 
             
    <xs:maxLength 
             
     value="2"> 
             
    </xs:maxLength> 
             
   </xs:restriction> 
             
  </xs:simpleType> 
             
 </xs:attribute> 
             
 <xs:attribute type="drg:decimalTwoPrec" name="sumaNakl" use="required"> 
             
  <xs:annotation> 
             
   <xs:documentation>Suma nákladov</xs:documentation> 
             
  </xs:annotation></xs:attribute> 
            
 </xs:extension> 
           
 </xs:simpleContent> 
          
 </xs:complexType> 
          </xs:element> 
         </xs:sequence> 
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        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="typDavky" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Typ dávky, číselník 
cc_typDavky.xml</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="1"></xs:length> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute type="xs:gYearMonth" name="obdobieOd" 
    use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obdobie dávky OD.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute type="xs:gYearMonth" name="obdobieDo" 
    use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Obdobie dávky DO.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute type="xs:date" name="datumVytvorenia" 
    use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dátum vyhotovenia.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute type="drg:emailType" name="kontaktnyEmail" 
    use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>E-mailová adresa na kontaktnú osobu 
odosielajúcu údaje.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="grouper" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Označenie verzie Groupera (SW NIS al. 
dávkový grouper verzia).</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="50"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="swKalkulacia" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Označenie SW pre kalkulácie vrátane 
verzie - xls.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="50"></xs:maxLength> 
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     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="verCiselnikov" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Verzia číselníkov</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="20"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="verRozhrania" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Verzia rozhrania/xsd schémy, číselník
 cc_verzieRozhrania.xml.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"></xs:minLength> 
      <xs:maxLength value="6"></xs:maxLength> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute>    
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 
 <xs:simpleType name="typUMType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Typ úhradového mechanizmu, číselník 
cc_uhradovyMechanizmus.xml</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:length value="3"></xs:length> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="datumMMType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> 
    Dátum vo formáte MM. 
    MM - mesiac, 2 číslice. 
   </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="(0[1-9]|1[0-2])"></xs:pattern> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="emailType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Emailová adresa</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="50"></xs:maxLength> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="idUZZType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>DRG-Identifikátor ÚZZ.</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="10"></xs:maxLength> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="nazovUZZType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Názov ÚZZ.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="60"></xs:maxLength> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="pravnaFormaType"> 
        <xs:annotation> 
         <xs:documentation>Právna forma ÚZZ , číselník 
cc_pravnaForma.xml.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="3"></xs:maxLength> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="decimalTwoPrec"> 
  <xs:restriction base="xs:decimal"> 
   <xs:minExclusive value="0"></xs:minExclusive> 
   <xs:maxExclusive value="1000000"></xs:maxExclusive> 
   <xs:fractionDigits value="2"></xs:fractionDigits> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 
 <xs:simpleType name="idpType"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="\d{8}"></xs:pattern> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

 


