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Opravy a doplnenie Kalkulačnej metodiky 2.1 pre kalkulácie za rok 2017 

 

Pre účely spresnenia kalkulácii za rok 2017 sa opravuje a mení:   

1. Rozčlenenie skupiny NS 6 „Úsek kardiologickej a endoskopickej diagnostiky 

a terapie!  

V kapitole 4.1 Úsek kardiologickej a endoskopickej diagnostiky sa mení úvodný odsek 

nasledovne: 

Úsek kardiologickej a endoskopickej diagnostiky a terapie zahŕňa: 

- SNS 6a – Úsek kardiologickej diagnostiky a terapie:  zákrokové miestnosti pre diagnosticko-

terapeutické a intervenčné zákroky na srdci a cievach (napr. terapeutické katetrizácie, 

perkutánne - transluminálne intervenčné cievne zákroky, implantácie 

kardiostimulátorov/defibrilátorov, atď.)  

- SNS 6b - Úsek endoskopickej diagnostiky a terapie:  pracoviská zriadené špeciálne pre výkon 

endoskopických zákrokov. K týmto patria napr. diagnostické a terapeutické endoskopie, 

drenáže, terapeutické laváže, endoskopické biopsie, ERCP-pracoviská a pod. 

2. Výkony tretích strán 

Na strane 15 Kalkulačnej metodiky 2.1 je uvedené 

„Za DRG relevantné náklady sa považujú aj náklady tretích strán, ktoré sa vzťahujú k DRG 

relevantným výkonom konkrétneho hospitalizačného prípadu (napr. objednané laboratórne 

vyšetrenie u iného zdravotníckeho zariadenia). Evidencia týchto nákladov je buď na 

samostatných analytických účtoch, alebo samostatných nákladových strediskách“ 

Vyššie uvedený text zostáva v platnosti. Za tento text sa pre bližšie vysvetlenie  dopĺňa nasledovné: 

Náklady tretích strán sú napr.: SVLZ vyšetrenia hospitalizovanému pacientovi vykonané počas 

hospitalizácie v inom zdravotníckom zariadení. Tieto náklady sa vykazujú na nákladových strediskách 

podľa druhu výkonu (napr. výkony RTG na SNS 07,  laboratórne výkony SNS 08, externé konzíliá SNS 

09).   

V prípade, že nemocnica nemá napr. vlastné rádiologické pracoviská alebo laboratória v zmysle 

definície SNS a výkony odoberá z externého  prostredia,  je  potrebné  zriadiť  nákladové  stredisko  v 

rámci  prislúchajúcej SNS ,  kde budú vykazované náklady spojené s týmto externým obstarávaním.  

Náklady na obstarané výkonov sa vykazujú v skupine SND 6c – náklady tretích strán. 

Ďalej sa opravuje chybné znenie v kapitole  4.8 Laboratóriá 

Na strane 54 Kalkulačnej metodiky 2.1 sa pôvodný text„ Náklady na obstarané laboratórne 

výkony sa vykazujú v SND 5 – Náklady na ostatný zdravotnícky materiál“ sa opravuje na: 

„Náklady na obstarané laboratórne výkony sa vykazujú v SND 6c – Náklady tretích strán“ 
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Odôvodnenie: 

Pôvodne sa náklady tretích strán (externe vykonávaným SVLZ) vykazovali ako náklady skupiny 

nákladových druhov SND = 6b.  Pre prehľadnejšie vykazovanie a kontrolu týchto údajov sa dopĺňa 

SND = 6c Výkony tretích strán ako samostatný druh nákladov.  

Ak však ´pre vykázanie údajov za rok 2017 zdravotnícke zariadenie už nemôže zmeniť vykázanie 

z druhov nákladov 6b na skupinu 6c, bude akceptované vykázanie i v skupine 6b.  

3. Oprava príloh 

Opravené prílohy ku kalkulačnej metodike sú uvedené v samostatnom dokumente.  

Opravilo sa napr. priradenie relevantnosti nákladových stredísk špecializácie logopédia alebo 

klinická psychológia – ktoré pokiaľ poskytujú výkony aj hospitalizovaným pacientom sú DRG 

relevantné.     

4. Nepriame náklady na lieky a zdravotnícky materiál – skupina nákladových 

druhov SND 4a, 6a  

Opravuje sa definícia vykazovania v skupine nákladových druhov 4a a 4b.  

Nepriame náklady sú tie, ktoré nemôžu byť hospitalizačnému prípadu priradené priamo na základe 

skutočnosti a priraďujú sa cez prepočty (napr. podľa ošetrovacích dní).  

Medzi „nepriame“ náklady na lieky (4a), prípadne zdravotnícky materiál (6a) sa však vykazujú aj 

náklady, ktoré je možné priamo pripočítať prípadu ale tieto náklady nespĺňajú podmienky napr. pre 

drahé lieky, drahý jednorázový materiál, atď. (pozri aj doplnená príloha 7). 


