Zápisnica
z 44. zasadnutia Riadiaceho výboru DRG
konaného dňa 10.03.2021 o 10,00 hod.
Dátum stretnutia:
Miesto stretnutia:

10.3.2021 o 10,00 hod.
online cez MS Teams

Prítomní členovia riadiaceho výboru:
• za MZ SR: MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
• za MZ SR: Dott. David Balla, M.A.
• za MZ SR: Mgr. Lucia Červeňová
• za ANS: MUDr. Marián Petko, MPH
• za AŠN SR: Ing. Miriam Lapuníková, MBA
• za Asociáciu laboratórií: Ing. Jozef Gavlas
• za Dôvera ZP: Mgr. MUDr. Marián Faktor
• za VšZP: MUDr. Beata Havelková, MPH
• za Union ZP: Ing. Elena Májeková
Ostatní prítomní:
•
•
•
•

za Union: PhDr. Dajana Petríková
za VšZP: Ing. Marcel Mikolášik
za ANS: MUDr. Ján Černák, MBA
za Dôveru: MUDr. Branislav Koreň

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie riadiaceho výboru
Určenie tajomníka riadiaceho výboru
Menovanie členov riadiaceho výboru
Zvolenie zástupcu predsedu riadiaceho výboru
Hlasovanie o prítomnosti iných osôb na rokovaní
Aktuálne informácie o dianí v DRG
Predstavenie stratégie Centra pre klasifikačný systém DRG
Vytvorenie pracovných skupín RV a nomináciu členov do pracovných skupín
Nastavenie postupov schvaľovania zmien v systéme DRG
Určenie nasledovného termínu riadiaceho výboru
Iné

K bodu č.1: Otvorenie riadiaceho výboru
Štátny tajomník, MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA, otvoril zasadnutie Riadiaceho
výboru. Privítal prítomných na pôde MZ SR a požiadal o chválenie programu.
Riadiaci výbor schvaľuje predložený program.
Za – 9

proti – 0

zdržal sa – 0

K bodu č.2: Určenie tajomníka riadiaceho výboru
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Štátny tajomník, MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA, určil tajomníka riadiaceho výboru ako Mgr.
Veronika Záňovú a požiadal o jej schválenie.
Za – 9

proti – 0

zdržal sa – 0

K bodu č.3: Menovanie členov riadiaceho výboru
Štátny tajomník, MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA, pristúpil k menovaniu členov riadiaceho
výboru ako je uvedené v úvode zápisnice a požiadal o ich schválenie hlasovaním.
Za – 9

proti – 0

zdržal sa – 0

K bodu č. 4: Zvolenie zástupcu predsedu riadiaceho výboru
Riadiaci výbor pristúpil k zvoleniu zástupcu predsedu riadiaceho výboru. PhDr. Dajana Petríková
navrhla do tejto funkcie riaditeľa CKS, Dott. Davida Ballu, M.A., pričom žiadne ďalšie osoby do tejto
funkcie neboli navrhnuté a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie za Dott. Davida Ballu, M.A. ako zástupcu predsedu riadiaceho výboru.
Za – 9

proti – 0

zdržal sa – 0

K bodu č.5: Hlasovanie o prítomnosti iných osôb na rokovaní
Riadiaci výbor pristúpil k hlasovaniu o prítomnosti iných osôb na rokovaní, ktoré sú menované v úvode
zápisnice.
Za – 9

proti – 0

zdržal sa – 0

Ing. Miriam Lapuníková, MBA upozornila na voľbu zástupcov, ktorí zastupujú člena riadiaceho výboru
počas jeho neprítomnosti. Zástupcovia boli menovaný v nasledovnom zložení:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- Predseda Riadiaceho výboru – JUDr. Bc. Pavel Šťukovský
- Centrum pre klasifikačný systém – Mgr. Dávid Kubek
- Centrum pre klasifikačný systém – Ing. Radoslav Novák
Zdravotné poisťovne
- Dôvera – MUDr. Branislav Koreň
- Union – PhDr. Dajana Petríková
- VšZP – Ing. Marcel Mikolášik
Zástupcovia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
- Asociácia nemocníc Slovenska – MUDr. Ján Černák, MBA
- Asociácia štátnych nemocníc – do konca týždňa
- Asociácia laboratórií – MUDr. Vladimír Ježík
K bodu č.6: Aktuálne informácie o dianí v DRG
Dott. David Balla, M.A. oboznámil členov riadiaceho výboru o aktuálnom dianí v DRG. CKS má
momentálne 5 členov, od 1.4 by sa mal tím rozrásť na 11 členov. Absolvovali viac ako 50 stretnutí
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom zbierania spätnej väzby. Riaditeľ CKS takisto
informuje o spolupráci s Európskou komisiou a InEK-om.
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K bodu č.7: Predstavenie stratégie Centra pre klasifikačný systém DRG
Dott. David Balla, M.A. predstavil členom riadiaceho výboru stratégiu Centra pre Klasifikačný systém
na rok 2021. MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA konštatuje ambicióznosť tohto plánu, dúfa, že sa
podarí rozšíriť tím CKS na 11 členov aj vďaka prísľubu od Ministerstva financií. PhDr. Dajana Petríková
vyjadrila svoje sympatie a vôľu aktívne participovať v pracovnej skupine. MUDr. Branislav Koreň
vyjadruje želanie aby zdravotná dokumentácia od PÚZS pre vykazovanie NCZI bola nastavená
efektívnejšie.
K bodu č.8: Vytvorenie pracovných skupín RV a nomináciu členov do pracovných skupín
MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA vyslovuje návrh vytvoriť arbitrárny orgán, ktorý by plnil funkciu
mediátora pri rozhodovaní o konfliktoch, ktoré vznikajú medzi poisťovňami a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. ANS, AŠN aj Asociácia laboratórii súhlasia s týmto návrhom. Zástupcovia
poisťovní navrhujú na toto určiť pracovnú skupinu, ktorá by riešila systémové problémy vo vzťahu
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poisťovní. MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA takisto
navrhuje vytvoriť novú pracovnú skupinu. Dott. David Balla, M.A. navrhuje začleniť túto skupinu
k pracovnej skupine pre pravidlá kódovania, výsledkom čoho je pracovná skupina k metodickým
usmerneniam a pravidlám kódovania. Ďalšie pracovné skupiny (ďalej PS) sú navrhované nasledovne:
-

PS k Zoznamu zdravotných výkonov,
PS ku Katalógu prípadových paušálov,
PS k Metodickým usmerneniam a Pravidlám kódovania,
PS k Definičnej príručke,
PS DRG dáta,
PS ku kalkulácii nákladov nemocníc na HP,
PS k financovaniu ústavnej ZS.

Mgr. MUDr. Marián Faktor súhlasí s MUDr. Branislavom Koreňom z úvodu a žiada sa pozrieť na
evidenciu a vykazovanie dávok zo strany nemocníc k NCZI, čo následne Dott. David Balla, M.A. doplnil
do prezentácie. PhDr. Dajana Petríková podotýka, že by mohlo dôjsť k zlúčeniu istých pracovných
skupín, nakoľko je ich veľa a obsah sa prelína. MUDr. Beata Havelková, MPH súhlasí a uvádza, že je
dôležité aby úlohy medzi pracovnými skupinami neboli zadané duplicitne. PhDr. Dajana Petríková
navrhuje zanalyzovať danú problematiku v Exceli, pre lepší prehľad ľudí začlenených do jednotlivých
pracovných skupín. Členovia riadiaceho výboru sa dohodli na navrhnutí členov pracovných skupín do
19.3.2021
K bodu 9: Nastavenie postupov schvaľovania zmien v systéme DRG
Dott. David Balla, M.A. opisuje nastavenie postupov schvaľovanie zmien v systéme DRG a uvádza, že
by bol rád aby bol riadiaci výbor informovaný a mohol schvaľovať zmeny v DRG systéme.
K bodu 10: Určenie nasledovného termínu riadiaceho výboru
Členovia riadiaceho výboru sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia v dátume 21.4.2021 o 10,00 hod
(streda).
K bodu č.11: Iné
Dott. David Balla, M.A. v rámci bodu č.11 hovorí o plánoch CKS pre vzdelávanie, ktoré vo veľkej miere
záležia na vzdelávaní nelekárskych pracovníkov, ako kóderov. Za jednotlivé PÚZS by zodpovedal za
vzdelávanie Hlavný odborný garant, spolu s odborným garantom pre medicínsku oblasť a odborným
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garantom pre ekonomickú oblasť. MUDr. Branislav Koreň vyslovil záujem ohľadom vzdelávania
pracovníkov poisťovní. Ing. Miriam Lapuníková, MBA uvádza, že presun na nezdravotnícky personál
môže byť problematický, kvôli kvalite zdravotnej dokumentácie. MUDr. Beata Havelková, MPH
upozorňuje na dôležitosť kontinuálneho vzdelávania a potrebu (aspoň online) recertifikácie.
V rámci ďalšieho bodu Dott. David Balla, M.A. otvára otázku jednotného kódovania a kalkulácie
nákladov v rámci COVID-19. V poslednom bode otvára otázku stanovenia princípov financovania
u PÚZS plošne, no konštatuje že sa tomu bude venovať príslušná pracovná skupina.
Členovia riadiaceho výboru sa za účelom transparentnosti zhodli, že zápisnice sa po schválení všetkými
členmi budú zverejňovať na webe CKS, kde budú dostupné verejnosti. Na záver štátny tajomník, MUDr.
Peter Stachura, Dr. med., MBA, poďakoval všetkým členom za účasť.

Zapísal: Mgr. Veronika Záňová

4
24. marca 2021

Centrum pre klasifikačný systém DRG
Ministerstvo zdravotníctva SR I Limbová 2 I 837 52 Bratislava I Slovenská republika
tel.: +421 2 593 73 362 I e-mail: cksdrg@health.gov.sk I www.cksdrg.sk I www.health.gov.sk

