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ÚVOD 

OBDOBIE 

Poskytovateľ odovzdá AHA anonymizované dáta podľa tohto dátového rozhrania za rok 2019: 

▪ dáta o hospitalizačných prípadoch s dátumom prepustenia v roku 2019 

▪ a kompletnú starostlivosť poskytnutú za hospitalizácie, súvisiacu s týmito prípadmi a vo 

väzbe na ne 

▪ pri hospitalizáciách na prelome rokov aj starostlivosť z predošlého roka, ktorá patrí 

k danému hospitalizačnému prípadu 

ANONYMIZÁCIA DÁT 

Dáta budú anonymizované tak, aby nebolo možné priradiť ich ku konkrétnemu pacientovi 

Poskytovateľa: 

▪ upravené tak, aby nešlo o osobné dáta pacientov Poskytovateľa v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 

▪ IdPoistenca v tabuľke bude bezvýznamový unikátny identifikátor poistenca nahrádzajúci 

rodné číslo, CisloPripadu v tabuľkách bude bezvýznamový unikátny identifikátor prípadu 

▪ identifikačný kľúč pre spätnú identifikáciu nie je Poskytovateľom odovzdaný ani zachovaný 

ŠPECIFIKÁCIA FORMÁTU 

Formát dát: csv 

Oddeľovač stĺpcov: ; (bodkočiarky sa nesmú vyskytovať v obsahu polí, ak áno, nahradiť napr. 

znakom „|“) 

Oddeľovač desatinných miest: , 

Ohraničenie obsahu polí: žiadne 

Znaková sada: UTF-8 

Formát dátumu: DD.MM.RRRR 

Prázdne polia nevypĺňať, napr. nevpisovať textové reťazce NULL 

Záhlavie ponechať ako súčasť odovzdaných dát 

Poskytovateľ dáta podrobí kontrolám vymenovaným v sekcii kontroly. 

KONTROLY 

Odovzdané dáta prešli na strane nemocnice nasledujúcimi kontrolami (potvrdenie o vykonaní 

kontrol v sprievodnom liste s odovzdaním dát): 

1. Dĺžka hospitalizácie (tabuľka Prípady A, B a C) podľa metodiky DRG: 
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Dĺžka hospitalizácie = Dátum prijatia (DPRI) – Dátum prepustenia (DPRE) (mimo prípadov, 

kde DPRI = DPRE) 

2. DRG výkony: zoznam DRGRelevantneVykony v tabuľke Prípady B a Prípady C a vykázané 

DRG výkony v tabuľke DRG výkony ZZV sa zhodujú 

3. Všetky kódy NS a Odd uvedené v tabuľkách Prípady A, Prípady B, Prípady C, Hospitalizačné 

pobyty, DRG výkony ZZV, Vykázaná starostlivosť, Lieky sa vyskytujú v tabuľke Organizačná 

štruktúra 

4. Pre všetky údaje uvedené v tabuľkách Hospitalizačné pobyty, DRG výkony ZZV, Poskytnutá 

starostlivosť a Lieky s väzbou na prípad existuje prípad v tabuľke Prípady B alebo Prípady C 

5. Všetky kódy s väzbou na číselníky sa vyskytujú v číselníkoch 

6. Nie je prekročená maximálna dĺžka poľa 

PRÍPADY A 

Zdroj: Surnia 02, list DRG Pripady 

Snažili sme sa definovať podľa nám dostupnej štruktúry dát zo zdroja Surnia. 
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Poradie Názov položky Popis 

1 Obdobie  

2 SK/EU  

3 IdPoistenec 
Unikátna bezvýznamová identifikácia poistenca zhodná naprieč 
všetkými tabuľkami, odlišná od rodného čísla 

4 IDPripadNIS 
Unikátna bezvýznamová identifikácia prípadu zhodná naprieč 
všetkými tabuľkami, nezhoduje sa s IdPoistenca, jedinečné 
v rámci jedného poskytovateľa v danom roku 

5 DatumPrijatia Deň prijatia 

6 DatumPrepustenia Deň prepustenia 

7 OD Ošetrovacia doba 

8 Prevádzka  

9 Kód oddelenia  

10 Názov oddelenia  

11 Počet odd  

12 ZP  

13 ID zluč. prípadu z NIS  

14 DRG skupina  

15 MDC  

16 Segment  

17 HDg  

18 HDg Popis  

19 eRV  

20 PCCL  

21 UOD  

22 DRG úhrada  

23 PÚ: Hosp. Pôvodná úhrada: Hospitalizácia 

24 PÚ: SVLZ Pôvodná úhrada: SVLZ 

25 Rozdiel úhrad  

26 Pohlavie  

27 Vek (roky)  

28 Vek (dni)  

29 Hmotnost  

30 UPV  

31 Počet výkonov  

32 Počet op. výkonov  

33 Počet VDg  

34 DRG relevantné výkony  

35 Akceptované VDg  
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36 HOSP: UH  

37 HOSP: OHV  

38 HOSP: SP.VYK  

39 HOSP: BON  

40 HOSP: LIEK  

41 HOSP: ŠZM  

42 HOSP: KRV  

43 HOSP: iné  

44 SVLZ: lab.  

45 SVLZ: zobr.  

46 SVLZ: ŠZM  

47 SVLZ: iné  
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PRÍPADY B 

Každý hospitalizačný prípad iba 1x. Neobsahuje údaje o zlúčených a zlučovaných prípadoch (to sa 

nachádza až v tabuľke Prípady C). 
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Poradie Názov položky 
Dátový typ 
(max dĺžka) 

Povinné 
pole 

Popis 

1 IdPoistenca integer nie 
Unikátna bezvýznamová identifikácia 
poistenca zhodná naprieč všetkými 
tabuľkami, odlišná od rodného čísla 

2 CisloPripadu integer áno 

Unikátna bezvýznamová identifikácia 
prípadu zhodná naprieč všetkými 
tabuľkami, nezhoduje sa 
s IdPoistenca, jedinečné v rámci 
jedného poskytovateľa v danom roku 

3 DatumPrijatia date áno Dátum prijatia prípadu 

4 DatumPrepustenia date áno Dátum prepustenia prípadu 

5 OsetrovaciaDoba integer nie 
Dĺžka ošetrovacej doby v dňoch podľa 
metodiky DRG 

6 VekRoky integer áno 
Vek v rokoch u poistenca staršieho 
ako 1 rok – dosiahnuté celé roky života 
(1rok a 364 dní = 1 rok) 

7 VekDni integer nie Vek v dňoch u detí do 1 roka 

8 Pohlavie text(1) áno Pohlavie poistenca, M = muž, Z = žena 

9 DruhPrijatia integer áno 

Kód druhu prijatia, nadobúda hodnoty: 

▪ 1 – doporučenie lekárom 

▪ 2 – akútny príjem 

▪ 4 – pôrod/narodenie novorodenca 

▪ 5 – preloženie s ošetrovacou 
dobou v prekladajúcej nemocnici 
> 24 hod 

▪ 6 – preloženie s ošetrovacou 
dobou v prekladajúcej nemocnici 
≤ 24 hod 

▪ 9 - doprovod 
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10 DovodPrepustenia integer áno 

Kód dôvodu prepustenia, nadobúda 
hodnoty: 

▪ 1 – hospitalizácia riadne 
ukončená, pacient prepustený 
domov 

▪ 2 – prepustenie do zariadenia 
sociálnej starostlivosti / hospicu 

▪ 4 – preloženie do inej nemocnice 

▪ 5 – hospitalizácia ukončená bez 
súhlasu ošetrujúceho lekára 

▪ 6 – zomrel pitvaný 

▪ 7 – zomrel nepitvaný 

▪ 10 – preloženie do rehabilitačného 
zariadenia 

▪ 11 – preloženie do domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti 

▪ 12 – preloženie na psychiatrickú 
liečbu do inej nemocnice 

▪ 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 

 

11 HDG text(5) áno 
Kód hlavnej diagnózy prípadu bez 
bodky a znaku 

12 VDGs text(600) nie 
Zoznam kódov vedľajších diagnóz, 
ktoré vstupujú do grouperu, 
oddeľovač=@ (bez medzier) 

13 DRGRelevantneVykony text(8000) nie 
Zoznam DRG relevantných výkonov, 
ktoré vstupujú do grouperu, 
oddeľovač=@ (bez medzier) 

14 DRG text(4) áno 
Kód DRG skupiny, do ktorej je prípad 
zaradený 

15 ERV decimal(8,4) áno Vypočítaná efektívna relatívna váha 

16 PCCL decimal(8,4) áno 
Patient Clinical Complexity Level – 
vypočítané PCCL 

17 DRGPripocitatelnaPolozka text(700) nie 
Zoznam kódov pripočítateľných 
položiek DRG, oddeľovač=@ (bez 
medzier) 

18 KodNSPrijimajuce text(50) áno Kód NS – prijímajúceho 

19 KodNSPrepustajuce text(50) áno Kód NS - prepúšťajúceho 

20 Poistovna text(2) nie Kód poisťovne 
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PRÍPADY C 

Obsahuje iba čísla prípadov, ktoré boli zlúčené do jedného prípadu podľa pravidiel zlučovania. 

Zároveň obsahuje aj údaje o výslednom zlúčenom prípade a väzbu medzi nimi. 
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Poradie Názov položky 
Dátový typ 
(max dĺžka) 

Povinné 
pole 

Popis 

1 IdPoistenca integer nie 
Unikátna bezvýznamová identifikácia 
poistenca zhodná naprieč všetkými 
tabuľkami, odlišná od rodného čísla 

2 CisloPripadu integer áno 

Unikátna bezvýznamová identifikácia 
prípadu zhodná naprieč všetkými 
tabuľkami, nezhoduje sa 
s IdPoistenca, jedinečné v rámci 
jedného poskytovateľa v danom roku 

3 CislaZlucovanychPripadov text(255) nie 

Čísla prípadov, ktoré boli zlúčené do 
spoločného zlúčeného prípadu, 
oddeľovač=@ (bez medzier). 

V prípade pôvodných (zlučovaných) 
prípadov je pole prázdne. 

4 DatumPrijatia date áno Dátum prijatia prípadu 

5 DatumPrepustenia date áno Dátum prepustenia prípadu 

6 OsetrovaciaDoba integer nie 
Dĺžka ošetrovacej doby v dňoch podľa 
metodiky DRG 

7 VekRoky integer áno 
Vek v rokoch u poistenca staršieho 
ako 1 rok – dosiahnuté celé roky života 
(1rok a 364 dní = 1 rok) 

8 VekDni integer nie Vek v dňoch u detí do 1 roka 

9 Pohlavie text(1) áno Pohlavie poistenca, M = muž, Z = žena 

10 DruhPrijatia integer áno 

Kód druhu prijatia, nadobúda hodnoty: 

▪ 1 – doporučenie lekárom 

▪ 2 – akútny príjem 

▪ 4 – pôrod/narodenie novorodenca 

▪ 5 – preloženie s ošetrovacou 
dobou v prekladajúcej nemocnici 
> 24 hod 

▪ 6 – preloženie s ošetrovacou 
dobou v prekladajúcej nemocnici 
≤ 24 hod 

▪ 9 - doprovod 
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11 DovodPrepustenia integer áno 

Kód dôvodu prepustenia, nadobúda 
hodnoty: 

▪ 1 – hospitalizácia riadne 
ukončená, pacient prepustený 
domov 

▪ 2 – prepustenie do zariadenia 
sociálnej starostlivosti / hospicu 

▪ 4 – preloženie do inej nemocnice 

▪ 5 – hospitalizácia ukončená bez 
súhlasu ošetrujúceho lekára 

▪ 6 – zomrel pitvaný 

▪ 7 – zomrel nepitvaný 

▪ 10 – preloženie do rehabilitačného 
zariadenia 

▪ 11 – preloženie do domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti 

▪ 12 – preloženie na psychiatrickú 
liečbu do inej nemocnice 

▪ 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 

 

12 HDG text(5) áno 
Kód hlavnej diagnózy prípadu bez 
bodky a znaku 

13 VDGs text(600) nie 
Zoznam kódov vedľajších diagnóz, 
ktoré vstupujú do grouperu, 
oddeľovač=@ (bez medzier) 

14 DRGRelevantneVykony text(8000) nie 
Zoznam DRG relevantných výkonov, 
ktoré vstupujú do grouperu, 
oddeľovač=@ (bez medzier) 

15 DRG text(4) áno 
Kód DRG skupiny, do ktorej je prípad 
zaradený 

16 ERV decimal(8,4) áno Vypočítaná efektívna relatívna váha 

17 PCCL decimal(8,4) áno 
Patient Clinical Complexity Level – 
vypočítané PCCL 

18 DRGPripocitatelnaPolozka text(700) nie 
Zoznam kódov pripočítateľných 
položiek DRG, oddeľovač=@ (bez 
medzier) 

19 KodNSPrijimajuce text(50) áno Kód NS – prijímajúceho 

20 KodNSPrepustajuce text(50) áno Kód NS - prepúšťajúceho 

21 Poistovna text(2) nie Kód poisťovne 
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HOSPITALIZAČNÉ POBYTY 

Cieľom je rozlíšiť pobyty na jednotlivých oddeleniach nemocnice alebo pobyty na JIS. 

Poradie Názov položky 
Dátový typ 
(max dĺžka) 

Povinné 
pole 

Popis 

1 IdPoistenca integer nie 
Unikátna bezvýznamová identifikácia 
poistenca zhodná naprieč všetkými tabuľkami, 
odlišná od rodného čísla 

2 CisloPripadu integer áno 

Unikátna bezvýznamová identifikácia prípadu 
zhodná naprieč všetkými tabuľkami, 
nezhoduje sa s IdPoistenca, jedinečné v rámci 
jedného poskytovateľa v danom roku 

3 DatumZahajenia text(50) áno Deň nástupu na oddelenie 

4 DatumUkoncenia text(50) áno Deň prepustenia z oddelenia 

5 NS text(7) áno 
Kód nákladového strediska, na ktorom 
prebieha pobyt 

DRG VÝKONY ZZV 

Všetky výkony vykázané podľa Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém 

diagnosticko-terapeutických skupín. Pre správnu porovnateľnosť nemocníc je potrebné jeden 

výkon vykázať na jeden riadok v dátach. 

Poradie Názov položky 
Dátový typ 
(max dĺžka) 

Povinné pole Popis 

1 CisloPripadu integer áno 

Unikátna bezvýznamová identifikácia 
prípadu zhodná naprieč všetkými 
tabuľkami, nezhoduje sa s IdPoistenca, 
jedinečné v rámci jedného 
poskytovateľa v danom roku 

2 DatumVykonania date áno Dátum vykonania výkonu 

3 NSVykonavajuce text(50) nie Kód NS - vykonávajúceho 

4 NSZiadajuce text(50) nie Kód NS - žiadateľa 

5 VykonKod text(7) áno 
Kód DRG výkonu uvedený bez bodky 
a znakov „-“ 

6 Mnozstvo decimal(10,2) áno Množstvo produktu 

7 Cena decimal(10,2) áno Cena celkom 
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POSKYTNUTÁ STAROSTLIVOSŤ 

Jedná sa o celkovú starostlivosť súvisiacu s hospitalizačným prípadom: 

▪ pripočítateľné položky DRG 

▪ pôvodné pripočítateľné položky 

▪ materiál typu ŠZM (X-kové kódy materiálu) 

▪ vykázaná starostlivosť ŠAS a SVaLZ (aj intrmaurálna aj extramurálna zdravotná 

starostlivosť) 

▪ ostatné lieky (mimo pripočítateľných položiek) sa nachádzajú samostatne v tabuľke Lieky 

Neobsahuje kódy výkonov odovzdané v samostatnej tabuľke DRG výkony ZZV. V prípade záznamu 

o výkone budú stĺpce súvisiace s PP a ŠZM prázdne a pod. 

Poradie Názov položky 
Dátový typ 
(max dĺžka) 

Povinné 
pole 

Popis 

1 CisloPripadu integer áno 

Unikátna bezvýznamová identifikácia prípadu zhodná 
naprieč všetkými tabuľkami, nezhoduje sa 
s IdPoistenca, jedinečné v rámci jedného poskytovateľa 
v danom roku 

2 DatumVykonania date áno Dátum vykonania výkonu 

3 VykonKod text(50) nie Kód výkonov SVaLZ a ŠAS 

4 VykonPocet integer nie Množstvo výkonov SVaLZ a ŠAS 

5 VykonBody integer nie Počet bodov za výkon SVaLZ a ŠAS 

6 PPKod text(50) nie Kód poskytnutej pripočítateľnej položky 

7 PPMnozstvo decimal(10,2) nie Množstvo poskytnutej pripočítateľnej položky 

8 PPCena decimal(10,2) nie Výsledná cena poskytnutej pripočítateľnej položky 

9 MaterialKod text(50) nie Kód poskytnutého materiálu ŠZM (X-kový kód) 

10 MaterialMnozstvo integer nie Množstvo poskytnutého ŠZM 

11 MaterialCena decimal(10,2) nie Výsledná cena poskytnutého ŠZM 

12 PriznakEMZS text(1) áno 

Príznak, či ide o extramurálnu zdravotnú starostlivosť. 
Nie je potrebné rozlišovať jednotlivé poisťovne. 
Nadobúda hodnoty: 
I – intramurál 
E - extramurál 
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LIEKY 

Ide o evidované (podané) lieky vo väzbe na prípad, nie vykázané. 

Poradie 
Názov 
položky 

Dátový typ 
(max dĺžka) 

Povinné pole Popis 

1 CisloPripadu integer áno 

Unikátna bezvýznamová identifikácia 
prípadu zhodná naprieč všetkými 
tabuľkami, nezhoduje sa s IdPoistenca, 
jedinečné v rámci jedného poskytovateľa 
v danom roku 

2 LiekKod text(50) áno Kód lieku podľa číselníku ŠÚKL 

3 DatumPodania date nie Dátum podania lieku 

4 Mnoztvo decimal(10,2) áno Počet balení 

5 Cena decimal(10,2) nie Cena celkom 

6 ATC text(7) nie Kód ATC skupiny lieku 

7 NSKod text(50) nie 
Kód nákladového strediska, kde bol liek 
podaný 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Každé nákladové stredisko (NS) sa vyskytuje v tejto tabuľke iba raz. Na základe tejto tabuľky 

chceme identifikovať aj pobyty na JIS (priradíme každému NS príznak, či ide o JIS alebo nie). 

Poradie 
Názov 
položky 

Dátový typ 
(max dĺžka) 

Povinné pole Popis 

1 OddKod text(50) áno Kód kliniky/oddelenia 

2 OddNazov text(255) áno Názov kliniky/oddelenia 

3 NSKod text(50) áno Kód nákladového strediska 

4 NSNazov text(255) áno Názov nákladového strediska 

5 NsOdbornost text(3) áno 
Prevažujúca odbornosť NS – ku každému 
NS iba jedna odbornosť 

 


