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 Kategórie poskytovateľov  v tvare „p“ 
 

 
Druh odbornej činnosti v tvare „y“ 
 

Y DRUH odbornej činnosti realizovanej na: 

1  lôžkové oddelenie 

2 ambulancia 

3 pracovisko 

4 útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

5 útvar spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

6 stacionár 

8 ambulancia centrálneho príjmu  a ambulancia ústavnej pohotovostnej služby 

 
Uvedené subkódy „y“, určené pre tvorbu kódu poskytovateľa, sa odvodzujú zo štandardizovaného 
číselníka NCZI. 
 
 
 
 
 

p POPIS 

N kategória poskytovateľa ukončená 

O 
 

fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 4  písm. a) ods. 1 a písm. c) zákona č. 
578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

P 
právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 4  písm. a) ods. 1 a písm. c) zákona č. 
578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

R 
fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa § 4  písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v 
znení neskorších predpisov na základe licencie  

S 
fyzická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov alebo 
poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť podľa § 4 písm. a) ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov na základe živnostenského oprávnenia 

T 
právnická osoba, ktorá poskytuje služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov  alebo 
poskytuje služby nadväzujúce na zdravotnú starostlivosť podľa § 4 písm. a) ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov na základe živnostenského oprávnenia 

U iný spôsob poskytovania služieb v zdravotníctve 
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Poznámka: 
Subkód „y“ sa použije v kóde poskytovateľa podľa týchto zásad (viď príloha č. 6): 
y = 1 použiť, ak ide o odbornú činnosť realizovanú u hospitalizovaného pacienta viac ako 24 

hodín na lôžkovom oddelení, počet odborných činností uvedených v tabuľke nemusí byť 
konečný, 

 

y = 2 použiť, ak ide o odbornú činnosť realizovanú u ambulantného pacienta v ambulancii, 
 
y = 3 použiť, ak ide o odbornú činnosť realizovanú na organizačných jednotkách poskytovateľa 

definovaných ako pracovisko, 
 
y = 4 použiť, ak ide o  o odbornú činnosť realizovanú u hospitalizovaného pacienta menej ako 24 

hodín (útvar jednodňovej zdravotnej starostlivosti), 
 
y = 5 použiť, ak ide o odbornú činnosť SVLZ, napríklad rádiológia, klinická biochémia, hematológia 

a transfúziológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, banky atď., 
 
y = 6 použiť, ak ide o opakovanú dennú ambulantnú odbornú činnosť realizovanú v stacionári, 

počet odborných činností uvedených v tabuľke nemusí byť konečný, 
 
y = 8 použiť, ak ide o ambulantnú odbornú činnosť realizovanú v ambulancii centrálneho príjmu 

alebo ambulancii ústavnej pohotovostnej služby, počet ústavných pohotovostných služieb 
uvedených v tabuľke nemusí byť konečný, 

 
spp = 008 sa prideľuje pre ambulantnú odbornú činnosť realizovanú v ambulancii všeobecná 

starostlivosť o deti a dorast (ide o všeobecnú ambulantnú starostlivosť) a v povolení je 
uvedené zameranie: 
a) všeobecná starostlivosť o deti a dorast, alebo 
b) pediatria a dorastové lekárstvo, 

 
spp = 022 sa prideľuje pre ambulantnú odbornú činnosť realizovanú v ambulancii, ak v povolení je 

uvedené zameranie dorastové lekárstvo. Dorastové lekárstvo môže byť uvedené 
samostatne alebo súčasne s inou odbornosťou, napríklad spp = 001, 007, 020 a pod. (ide 
o všeobecnú ambulantnú starostlivosť v t. č. pretrvávajúcom dorastovom lekárstve, ktoré 
má vo svojej zdravotnej starostlivosti dorastencov – študentov - vo veku od 15 do 26 rokov 
veku). 

 

Verejné zdravotníctvo a jeho pracoviská nie sú financované z verejného zdravotného poistenia, 
nedostávajú kódy poskytovateľa. Výnimkou môže byť prípad, ak sa niektoré laboratórne 
vyšetrenia, napríklad mikrobiologické vyšetrenia biologického materiálu, z dôvodov dostupnosti 
vykonávajú v rámci zdravotnej starostlivosti v laboratóriu verejného zdravotníctva namiesto 
v zdravotníckom zariadení a zdravotné poisťovne tieto vyšetrenia uhrádzajú verejnému 
zdravotníctvu tak ako zdravotníckemu zariadeniu. To neplatí napríklad pre mikrobiologické 
vyšetrenia vody, potravín a pod., ktoré nie sú uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného 
poistenia, nakoľko sú výsostne vecou verejného zdravotníctva.  
 
spp 576 Y 5, počítačová tomografia – CT, použiť len v prípade samostatného CT pracoviska, 
 
spp = 006 pracovné lekárstvo a 377 služby zdravia pri práci sa prideľuje ambulancii alebo 

pracovisku za podmienky, že sú súčasťou štátneho alebo neštátneho zdravotníckeho 
zariadenia; neprideľuje sa, ak sú zaradené v pracovnej zdravotnej službe. 
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forma Formy zdravotnej starostlivosti Y 

A01 
Ambulantná odborná činnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti 

(VAS) pre dospelých, ambulancia pre dorast 
2 

 
- 377 sa priraďuje forma zdravotnej starostlivosti A01, iba ak je ambulanciou 

popri 020 
 

 
- ak ide o 377  v rámci verejného zdravotníctva,  vôbec sa neprideľuje kód PZS a  

nepriraďuje sa ani forma zdravotnej starostlivosti 
 

 - ak je 377 ambulanciou popri ŠAS alebo iba popri 022, patrí do C04  

 
- 001, 060, 026 a i. - prípadne iné odbory, ktoré by mohol prevádzkovať  

všeobecný lekár, napr.: patria do C04 
 

 

A02 
Ambulantná odborná činnosť LSPP (VAS)  pre dospelých 

(ambulantná, návštevná) 
2 

B01 
Ambulantná odborná činnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti  

(VAS) pre deti a dorast  (úhrada kapitáciou) 
2 

 - ak pediater prevádzkuje aj VAS, aj ŠAS patrí  

 a) odborná činnosť VAS 008  pod formu zdravotnej starostlivosti B01  

 
b) odborná činnosť ŠAS 007 pod formu zdravotnej starostlivosti  C04 

 
 

B02 
Ambulantná odborná činnosť LSPP (VAS) pre deti a dorast 

(ambulantná, návštevná) 
2 

C02 
Ambulantná odborná činnosť LSPP stomatologická pre dospelých, 

deti a dorast 
2 

C03 Ambulantná odborná činnosť stomatologická 2 

C04 
Ambulantná odborná činnosť špecializovanej ambulantnej 

zdravotnej starostlivosti (ŠAS) 
2 

C05 jednodňová zdravotná starostlivosť 4 

C06 
Ambulantná odborná činnosť špecializovanej ambulantnej starostlivosti  

(ŠAS) dialýza 
3, 6 

 
Y 6  v stacionári 

 
 

C07 stacionár 6 

C08 
Ambulantná odborná činnosť – ústavná pohotovostná služba (ÚPS) 

a centrálny príjem (CP) 
8 

C09 SVLZ laboratórne 5 

C10 SVLZ zobrazovacie 5 

C11 SVLZ ostatné (terapeutické, funkčné a iné) 5 

C12 
Ambulantná odborná činnosť - záchranná zdravotná služba 

pozemná 
2 

C13 
Ambulantná odborná činnosť - záchranná zdravotná služba 

vrtuľníková (letecká) 
2 
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C18 Ambulantná odborná činnosť kúpeľnej liečebne 2 

 
v princípe to môžu byť všetky ambulancie C04 

 
 

C25 Odborná činnosť vybraných zdravotníckych pracovníkov 2,3,5 

 
Y 2, 3, 5 sú rozčlenené podľa toho, či ide o skutočné ambulancie, napr. 

psychológ, fiktívne ambulancie, sestra, pôrodná asistentka alebo SVLZ útvary. 
 

 

D14 Domáca ošetrovateľská starostlivosť - ADOS 3 

D17 Domáca hospicová starostlivosť 2 

E15 Ústavná lôžková starostlivosť 1 

E16 liečebňa 1 

E17 Ústavná hospicová starostlivosť 1 

E18 
Ústavná lôžková časť prírodných liečebných kúpeľov, kúpeľnej 

liečebne 
1 

E24 
Dom ošetrovateľskej starostlivosti 
(ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 

1 

F19 

verejná lekáreň 

nemocničná lekáreň s oddelením výdaja liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín verejnosti 

3 

G20 

výdajňa zdravotníckych pomôcok 

výdajňa ortopedických pomôcok 

výdajňa audiologických pomôcok 

vlásenkárstvo (nie je poskytovateľ) 

3 

G21 očná optika 3 

H23 banka tkanív a orgánov 5 

 


