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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva toto metodické 

usmernenie v súlade s § 20 ods. 2 písm. n) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, 

dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“).  

 

Metodické usmernenie (ďalej len „MU“) určuje dátové rozhranie pre zber údajov od poskytovateľov 

ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ ÚZS“) zaradených do systému 

financovania podľa Diagnoses Related Groups (ďalej len „DRG“) v  Centre pre klasifikačný systém 

úradu (ďalej len „CKS“). Zoznam poskytovateľov ÚZS je uvedený v F-197. Údaje podľa tohto MU 

sú používané v CKS pre účely analýz a prípravy jednotlivých verzií DRG systému ako paušálneho 

úhradového mechanizmu za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť. 

 

Článok 2 
Vykazovanie údajov do Centra pre klasifikačný systém    

 
 
1) Poskytovateľ ÚZS zaradený do systému financovania podľa DRG zasiela raz ročne údaje 

o všetkých hospitalizačných prípadoch elektronickou formou do CKS.  Poskytovateľ ÚZS 

zasiela údaje priebežne, najneskôr však do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

 

2) Údaje zasiela poskytovateľ ÚZS v  xml dátovom rozhraní, ktoré je uvedené v F-199. 

 

3) Dátové rozhranie xml obsahuje elementy (položky) určené pre údaje súvisiace s kalkuláciami 
nákladov na hospitalizačný prípad. Vykazovanie týchto údajov podlieha ustanoveniam, ktoré 
súvisia s prechodným obdobím a sú bližšie špecifikované v F-198.  

 
4) Pre zasielanie údajov do CKS je určený komunikačný portál eDRG. Pri nahrávaní XML dávky 

sa dávka overuje voči XSD schéme. Oprávnená osoba poskytovateľa ÚZS (klient) môže 

pristupovať na eDRG výlučne cez zabezpečený HTTPS protokol. Číselníky sú uvedené v         

F-200. 

 

5) Nahrávanie dávok na eDRG prebieha manuálne alebo automatizovane: 

Manuálne nahrávanie XML dávok: 

XML súbory dávok sa budú nahrávať komprimované pomocou ZIP 

archívu. Nahrávanie bude prebiehať po jednom ZIP súbore. Uvedená 

funkcionalita bude k dispozícii v osobitnej záložke portálu, kde 

užívateľ vyberie súbor na svojom lokálnom zariadení a bude ho môcť 

nahrať do portálu. Po úspešnom nahraní súboru bude vypočítaný 

HASH nahraných dát, pomocou ktorého je možné spätne overiť, či 

prenos dát na portál prebehol úspešne. 
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Automatizované nahrávanie XML dávok: 
 

Automatizované nahrávanie XML dávok bude možné pomocou 

zabezpečených web-services (WS). Aplikácie tretích strán 

s prihlasovacími údajmi budú mať prístup k WS metóde, ktorá 

automaticky nahrá validnú XML dávku do databáz úradu. 

 

6) Pred manuálnym, resp. automatizovaným nahratím súborov bude prebiehať ich validácia. 

Validácia súborov prebieha v dvoch častiach:  funkčná, obsahová. 

Funkčná validácia: 

XML súbor v ZIP archíve bude pred nahratím zvalidovaný pomocou 

dodanej XSD schémy. Ak bude XML súbor poškodený alebo bude 

obsahovať chybné údaje z pohľadu ich definície, poskytovateľovi ÚZS  

bude zobrazená chybová správa s konkrétnymi chybami a s číslami 

riadkov, na ktorých sa chyba vyskytla.  

 

Funkčná validácia XML súborov bude pre účely overovania 

správnosti dávky prístupná pre poskytovateľa ÚZS aj bez 

funkcionality nahratia súborov do databáz úradu.  

 

Obsahová validácia:  

Pri obsahovej validácii sa údaje overujú  po obsahovej stránke voči 

databázam úradu - DRG. K jednotlivému záznamu sa budú 

zaznamenávať nasledovné informácie: 

 užívateľské meno 

 dátum a čas 

 názov súboru 

 príslušný HASH. 

 

Do dátového úložiska (eDRG) úradu bude nahratý XML súbor iba vtedy, ak všetky záznamy 

budú validné. 

 

7) Emailová notifikácia: 

Prostredníctvom integrovanej emailovej notifikácii portálu eDRG 

obdrží oprávnená osoba poskytovateľa ÚZS e-mailovú notifikáciu 

o úspešnom nahratí súboru. Notifikácia o nahratí súboru bude 

zároveň zaslaná i administrátorovi eDRG v CKS. 

 

8) Prístupové práva: 

Portál eDRG upravuje prístupové práva pre jednotlivé sekcie portálu. 

Sekcie portálu eDRG sú rozdelené na: 

8.1  Verejná sekcia (táto sekcia bude obsahovať možnosť validácie 

XML súborov. Po validácii sa užívateľovi zobrazia informácie 

o validite XML súborov). 

8.2 Privátna sekcia (v tejto sekcii bude oprávnenej osobe 

sprístupnená funkcionalita nahrávania ZIP súborov). 
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Článok 3 

Prechodné ustanovenie 

 

Od 1. januára 2015 údaje súvisiace s kalkuláciami nákladov na hospitalizačný prípad zbierajú iba 

poskytovatelia ÚZS uvedení v F-198.  

Prvé zaslanie kalkulačných údajov sa uskutoční v súlade s článkom 2 odsek 1 tohto MU 

nasledujúci kalendárny rok. 

 

Článok 4 
Záverečné ustanovenie 

 

Toto MU nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015. Poskytovatelia ÚZS vykážu údaje za poskytnutú 

zdravotnú starostlivosť podľa tohto MU prvýkrát v roku 2015 za obdobie roka 2014. 

 

Bratislava dňa 18.09.2014. 

 

 

 

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 

          predsedníčka 

       v. r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


