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O NÁS

NCZI je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva

Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

NCZI vykonáva úlohy v oblasti najmä:

• informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému,

• štandardizácie zdravotníckej informatiky,

• zdravotníckej štatistiky,

• správy národných zdravotníckych administratívnych registrov 

a národných zdravotných registrov,

• poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,

• na medzinárodnej úrovni NCZI spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/153/20210101.html


PRÁVNY RÁMEC ŠTANDARDIZÁCIE

Štandardy a normy z oblasti zdravotníckej informatiky a štatistiky spadajú do
kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR a sú vydávané všeobecne záväznými
právnymi predpismi:

Štandardy zdravotníckej informatiky upravuje:

Zákon č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MZ SR č.107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej
informatiky a lehoty poskytovania údajov

Normy, ktoré zavádzame sú záväzným pravidlom v súlade s právnymi predpismi, zároveň
sú akceptované širokým spektrom odborníkov a preverené aplikáciami v praxi.



ŠTANDARDY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY

Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru,
kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych
údajov.

Štandardy zdravotníckej informatiky zahŕňajú:

• technická špecifikácia štandardu zdravotníckej informatiky,

• štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného 
zdravotníckeho informačného systému,

• štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne,

• štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne,

• štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho 
informačného systému,

• číselníky zdravotníckej informatiky.



ČÍSELNÍKY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY

Štandardy spadajúce do kompetencie odboru noriem a štandardov vymedzuje zákon č.
153/2013 Z. z. v

§ 12 Národné centrum odsek 3 písmená:

o) zverejňuje na svojom webovom sídle dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické
špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane metodiky integrácie informačného
systému, štruktúry číselníkov zdravotníckej informatiky a dátových štruktúr elektronických
zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a ich každú zmenu najneskôr dva
mesiace pred ich účinnosťou,

p) zverejňuje na svojom webovom sídle obsah číselníkov zdravotníckej informatiky a ich
každú zmenu bezodkladne pred ich účinnosťou,

https://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Pages/default.aspx

https://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Pages/default.aspx


ČÍSELNÍKY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY

Nosnú časť štandardov tvoria číselníky zdravotníckej informatiky pre eZdravie (eHEALTH)

https://www.nczisk.sk/Standardy-v-
zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Ciselniky_zdravotnickej_informatiky/Pages/default.aspx

Životný cyklus číselníkov je upravený normou - Metodickým pokynom k procesu
riadenia číselníkov v NCZI.

V súčasnosti vedieme 135 číselníkov a pripravujeme ďalších cca 6 číselníkov.

https://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Ciselniky_zdravotnickej_informatiky/Pages/Metodicky-
pokyn.aspx

https://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Ciselniky_zdravotnickej_informatiky/Pages/default.aspx
https://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Ciselniky_zdravotnickej_informatiky/Pages/Metodicky-pokyn.aspx
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ČÍSELNÍK „Zoznam zdravotných výkonov“

• Zoznam zdravotných výkonov je určený pre ambulantnú starostlivosť + 
jednodňovú zdravotnú starostlivosť. 

• Štruktúra zdravotného výkonu:

Kód ZV

Názov  ZV

Charakteristika ZV – stručný popis 

Odborná spôsobilosť na vykonávanie ZV vyjadrená profesijným titulom

• Číselník NEOBSAHUJE BODY ani CENY zdravotných výkonov. 

• Spôsob zavedenia nového výkonu (MZSR + NCZI)

(Pozn. nemocničná zdravotná starostlivosť sa vykazuje „Zoznamom zdravotných výkonov pre klasifikačný systém 
diagnosticko-terapeutických skupín ZZV-DRG 2021, ktorá je v gescii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

https://www.cksdrg.sk/ )

https://www.cksdrg.sk/


ČÍSELNÍK  „Zoznam diagnóz“ (ICD-10)

Zoznam diagnóz = Medzinárodná klasifikácia chorôb (ICD-10)

• Vychádza z nemeckého modelu MKCH-10 

• V súčasnosti sa modifikovala na národnú verziu

• Od roku 2017 je MKCH-10 v gescii NCZI na odbore Noriem a štandardov



ČÍSELNÍK  „Zoznam diagnóz“ (ICD-11)

• December 2019 sa MZ SR zaviazalo prevziať MKCH-11 do Národného 
zdravotníckeho informačného systému

• Do apríla 2021 prebiehali prípravné práce na adopciu MKCH-11

• Jún – August 2021 zostavenie terminologickej komisie na preklad MKCH-11 do 
slovenského jazyka 

• Začiatok prác na preklade september 2021 

• Predpokladané ukončenie prekladu október 2022

• November – December 2022 celý preklad prejde kontrolou záverečnej 
redakčnej rady

• 01.01.2023 predpokladáme zverejnenie slovenskej verzie 

MKCH-11 na stránke WHO



Ďakujem za pozornosť


