
Kraj Názov Miesto prevádzkovania Subjekt Údaje o hlavnej nemocnici 
pre partnerské nemocnice

Počet programov pre úroveň 
nemocnice - povinné, doplnkové a 
nepovinné programy 

Ambícia nemocnice poskytovať doplnkové programy (nad rámec povinných programov)*

Bratislavský UNB - Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 1835/4 
821 01 
Bratislava - mestská časť Ružinov

Hlavná nemocnica Povinné programy: 187
Doplnkové programy: max. 6
Nepovinné programy: max. 4

Program pneumológie a ftizeológie - program V. úrovne
Program spánkovej medicíny - program III. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program IV. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne

Bratislavský UNB - Nemocnica akademika Ladislava 
Dérera

Limbová 2645/5
831 01 
Bratislava

Hlavná nemocnica Povinné programy: 187
Doplnkové programy: max. 6
Nepovinné programy: max. 4

Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program I. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne

Bratislavský UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11
851 07 
Petržalka

Hlavná nemocnica Povinné programy: 187
Doplnkové programy: max. 6
Nepovinné programy: max. 4

Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program II. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program III. úrovne

Bratislavský UNB - Nemocnica Staré Mesto Mickiewiczova 2247
811 07 
Bratislava

Hlavná nemocnica Povinné programy: 187
Doplnkové programy: max. 6
Nepovinné programy: max. 4

Program hrudníkovej chirurgie - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program I. úrovne
Program spánkovej medicíny - program III. úrovne

Bratislavský UNB - Špecializovaná geriatrická 
nemocnica Podunajské Biskupice

Krajinská 91
821 06 
Bratislava

Hlavná nemocnica Povinné programy: 187
Doplnkové programy: max. 6
Nepovinné programy: max. 4

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program I. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Dermatovenerologický program - program III. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne

Bratislavský Národný ústav detských chorôb Limbová 2643/1 
833 40 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNB Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program urgentnej medicíny - program IV. úrovne
Traumatologický program - program IV. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Otorinolaryngologický program - program IV. úrovne
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program IV. úrovne
Urologický program - program V. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program V. úrovne
Popáleninový program - program V. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program V. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Dermatovenerologický program - program IV. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program IV. úrovne
Program pre perioperačnú starostlivosť v neonatológii - program V. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny - program IV. úrovne
Program detskej chirurgie - program IV. úrovne
Program detskej oftalmológie - program V. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program IV. úrovne
Program pediatrickej kardiológie - program IV. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program V. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program IV. úrovne
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu - program V. úrovne
Program pediatrickej nefrológie - program IV. úrovne
Program pediatrickej reumatológie - program IV. úrovne
Program pediatrickej hematológie a onkológie - program V. úrovne
Program pediatrickej infektológie - program III. úrovneBratislavský Národný onkologický ústav v Bratislave Klenová 1 

833 10 
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNB Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program pre perioperačnú medicínu - program V. úrovne
Program brušnej chirurgie - program V. úrovne
Gynekologický program - program V. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program V. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program V. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program V. úrovne
Dermatovenerologický program - program V. úrovne
Program klinickej onkológie - program V. úrovne
Program radiačnej onkológie - program V. úrovne
Program nukleárnej medicíny - program V. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program V. úrovne

Bratislavský Národný ústav srdcových a cievnych 
chorôb, a.s.

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48
Bratislava

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNB Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program pre perioperačnú medicínu - program V. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program V. úrovne
Kardiochirurgický program - program V. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program IV. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program IV. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program V. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny - program V. úrovne
Program pediatrickej kardiológie - program V. úrovne

Bratislavský Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 2157/10
812 50
Bratislava 

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNB Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Gynekologický program - program IV. úrovne
Program klinickej onkológie - program IV. úrovne
Program radiačnej onkológie - program IV. úrovne
Program nukleárnej medicíny - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program IV. úrovne

Bratislavský CINRE s. r. o. Tematínska 5/A
851 05
Bratislava - mestská časť Petržalka 

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNB dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program pre perioperačnú medicínu - program III. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program IV. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program III. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program internej medicíny - program IV. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program IV. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Neurologický program - program IV. úrovne

Bratislavský Univerzitná nemocnica s poliklinikou 
Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Nám.SNP 10
814 65
Bratislava 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program I. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program I. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne

Bratislavský AGEL Clinic s. r. o. Jelačičová 8
821 08
Bratislava 

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Traumatologický program - program I. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Nefrologický program - program I. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program III. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program IV. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program I. úrovne

Bratislavský ProCare, a.s. (Trnavské Mýto) Šancová 110
831 04 
Bratislava

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program III. úrovne
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Bratislavský Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34
901 22 
Malacky

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Oftalmologický program - program I. úrovne
Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Urologický program - program I. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program I. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne

Bratislavský Univerzitná nemocnica - Nemocnica 
svätého Michala, a. s.

Satinského I.7770/1
811 08
Bratislava 

Nemocnica plní verejný 
záujem pri 
zabezpečovaní ochrany 
ústavného zriadenia, 
verejného poriadku, 
bezpečnosti osôb a 
majetku a jej 
zriaďovateľom je 
Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky.

Nemocnica plní verejný záujem Traumatologický program - program IV. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Oftalmologický program - program III. úrovne
Otorinolaryngologický program - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program III. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Spondylochirurgický program - program IV. úrovne
Program internej medicíny - program IV. úrovne
Neurologický program - program III. úrovne

Bratislavský GPN s.r.o. Ružinovská 4813/10
821 01 Bratislava - Ružinov

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Urologický program - program I. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program III. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program II. úrovne

Bratislavský Clinica orthopedica, s.r.o. Nevädzová 6
821 01
Bratislava 

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Traumatologický program - program II. úrovne
Spondylochirurgický program - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne

Bratislavský Špecializovaná nemocnica pre 
ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Záhradnícka 4880/42 
821 08 
Bratislava - mestská časť Ružinov

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Muskuloskeletálny program - program III. úrovne

Banskobystrický Fakultná nemocnica s poliklinikou 
F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Pracovisko:
Námestie Ludvika Svobodu 3865/1
975 17 
Banská Bystrica

Pracovisko: 
Cesta k nemocnici 1
974 01
Banská Bystrica

Hlavná nemocnica Povinné programy: 149
Doplnkové programy: max. 34
Nepovinné programy: max. 4

Oftalmologický program - program V. úrovne
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program IV. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program IV. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program IV. úrovne
Program plastickej chirurgie - program V. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program V. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program V. úrovne
Infektologický program - program V. úrovne
Program spánkovej medicíny - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program IV. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program IV. úrovne

Banskobystrický Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Banská Bystrica

Námestie Ludvika Svobodu 6818/4
974 09 
Banská Bystrica

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica FNsP F.D. 
Roosvelta

Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program urgentnej medicíny - program IV. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Traumatologický program - program IV. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Oftalmologický program - program IV. úrovne
Otorinolaryngologický program - program IV. úrovne
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program IV. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Urologický program - program IV. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program IV. úrovne
Muskuloskeletálny program - program IV. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program IV. úrovne
Program plastickej chirurgie - program IV. úrovne
Popáleninový program - program IV. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program IV. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program internej medicíny - program IV. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program IV. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program IV. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program IV. úrovne
Nefrologický program - program IV. úrovne
Reumatologický program - program IV. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program IV. úrovne
Dermatovenerologický program - program IV. úrovneBanskobystrický Stredoslovenský ústav srdcových a 

cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
974 01
Banská Bystrica 

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica FNsP F.D. 
Roosvelta

Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Kardiochirurgický program - program IV. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program IV. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program IV. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program IV. úrovne

Banskobystrický Mammacentrum sv. Agáty Banská 
Bystrica, a.s.

Tibora Andrašovana 46
974 01 
Banská Bystrica

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica FNsP F.D. 
Roosvelta

Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program IV. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Program klinickej onkológie - program IV. Úrovne

Banskobystrický Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Lučenec n.o.

Námestie republiky 2373/15 
984 01 
Lučenec

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program urgentnej medicíny - program III. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program III. úrovne
Traumatologický program - program III. úrovne
Oftalmologický program - program III. úrovne
Otorinolaryngologický program - program III. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program III. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne
Program cievnej chirurgie - program III. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program III. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program III. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program III. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program III. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program III. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Nefrologický program - program III. úrovne
Reumatologický program - program III. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program III. úrovne
Neurologický program - program III. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program III. úrovne
Pôrodnícky program - program III. úrovne
Neonatologický program - program III. úrovne
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Banskobystrický Svet zdravia, a.s. (Rimavská Sobota) Šrobárova 1
979 12 
Rimavská Sobota

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Gynekologický program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program III. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program III. úrovneBanskobystrický Nemocnica AGEL Zvolen a.s.,  Kuzmányho nábrežie 28

960 01
Zvolen 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program pre perioperačnú medicínu - program III. úrovne
Traumatologický program - program III. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovneBanskobystrický Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1 

977 01 
Brezno

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program I. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Popáleninový program - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program detskej chirurgie - program I. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne

Banskobystrický Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Litovelská 635/25 
050 01 
Revúca

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Urologický program - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne

Banskobystrický GEMERCLINIC, n.o. Jesenského 102/19
981 01 
Hnúšťa

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program cievnej chirurgie - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Banskobystrický Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. 
o.

Nemocničná 756/1 
990 01 
Veľký Krtíš

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Traumatologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Popáleninový program - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Banskobystrický Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská 
Štiavnica s.r.o. (Žiar nad Hronom)

Ul. Sládkovičova 485/11
965 01 
Žiar nad Hronom

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Popáleninový program - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neivazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny - program II. úrovne
Program detskej chirurgie - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej kardiológie 2
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu - program II. úrovne
Program pediatrickej nefrológie - program II. úrovne
Program pediatrickej hematológie a onkológie - program II. úrovneBanskobystrický Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská 

Štiavnica s.r.o. (Banská Štiavnica)
Bratská 17
969 01
Banská Štiavnica

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Banskobystrický Národné rehabilitačné centrum Kováčová Sládkovičova 353/1 
96237 
Kováčová

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program V. úrovne

Banskobystrický OFTAL s. r. o. Spojová 6986/25
974 04
Banská Bystrica 

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Oftalmologický program - program III. úrovne

Košický Univerzitná nemocnica L. Pasteura 
Košice 

Pracovisko
Rastislavova 785/43 
04190 
Košice 

Pracovisko
Tr. SNP 1
040 11 
Košice

Hlavná nemocnica Povinné programy: 149
Doplnkové programy: max. 34
Nepovinné programy: max. 4

Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program IV. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program IV. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program IV. úrovne
Program plastickej chirurgie - program IV. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Reumatologický program - program IV. úrovne
Infektologický program - program IV. úrovne
Neurologický program - program IV. úrovne
Program spánkovej medicíny - program IV. úrovne
Neonatologický program - program IV. úrovne
Program pre perioperačnú starostlivosť v neonatológii - program IV. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program IV. úrovne

Košický Východoslovenský onkologický ústav, 
a.s.

Rastislavova 43
041 91
Košice

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNLP Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Otorinolaringologický program - program IV. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Program klinickej onkológie - program IV. úrovne
Program radiačnej onkológie - program IV. úrovne



Kraj Názov Miesto prevádzkovania Subjekt Údaje o hlavnej nemocnici 
pre partnerské nemocnice

Počet programov pre úroveň 
nemocnice - povinné, doplnkové a 
nepovinné programy 

Ambícia nemocnice poskytovať doplnkové programy (nad rámec povinných programov)*

Košický Detská fakultná nemocnica Košice Trieda SNP 457/1 
040 11 
Košice - mestská časť Západ

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNLP Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Traumatologický program - program IV. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Otorinolaryngologický program - program IV. úrovne
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program IV. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Urologický program - program IV. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program IV. úrovne
Muskuloskeletálny program - program IV. úrovne
Program plastickej chirurgie - program IV. úrovne
Popáleninový program - program IV. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program IV. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Dermatovenerologický program - program IV. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program IV. úrovne
Program pre perioperačnú starostlivosť v neonatológii - program IV. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny - program IV. úrovne
Program detskej chirurgie - program IV. úrovne
Program detskej oftalmológie - program IV. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program IV. úrovne
Program pediatrickej kardiológie - program IV. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program IV. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program IV. úrovne
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu - program IV. úrovne
Program pediatrickej nefrológie - program IV. úrovne
Program pediatrickej reumatológie - program IV. úrovne
Program pediatrickej hematológie a onkológie - program IV. úrovneKošický Inštitút nukleárnej a molekulárnej 

medicíny
Rastislavova 785/43
04253 
Košice - mestská časť Juh

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNLP Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program nukleárnej medicíny - program IV. úrovne

Košický Východoslovenský ústav srdcových a 
cievnych chorôb, a.s.

Ondavská 8
040 11
Košice - mestská časť Západ 

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica UNLP Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Kardiochirurgický program - program IV. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program IV. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program IV. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program IV. úrovne

Košický Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57
040 15
Košice - Šaca 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Oftalmologický program - program II. úrovne
Otorinolaryngologický program - program III. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program V. úrovne
Popáleninový program - program V. úrovne
Pôrodnícky program - program III. úrovne
Neonatologický program - program III. úrovne

Košický Nemocnica s poliklinikou Štefana 
Kukuru Michalovce, a.s.

ul. Špitálska 2
071 01
Michalovce 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program urgentnej medicíny - program III. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program III. úrovne
Traumatologický program - program III. úrovne
Oftalmologický program - program I. úrovne
Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program III. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program III. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program III. úrovne

Košický Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 
Rožňava, a.s.

Ul.Špitálska 1
048 01
Rožňava 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny pre deti - program II. úrovne

Košický Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová 
Ves, a.s.

Ul. Jánskeho 1
052 01
Spišská Nová Ves 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program I. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Program detskej oftalmológie - program II. úrovne

Košický Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9
040 01
Košice 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne                                                  
Otorinolaryngologický program – program I. úrovne 
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne                                                                                  
Urologický program - program I. úrovne
Gynekologický program - program I. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program I. úrovne                                                                                       
Reumatologický program - II. úrovne 
Program hematológie a transfuziológie – II. úrovne                                                                                   
Program klinickej imunológie a alergológie – II. úrovne 
Neurologický program - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Košický Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. Mieru 523/12 
073 01 
Sobrance

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program internej medicíny - program I. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - progogram I. úrovne

Košický Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Banícka štvrť 1
053 42
Krompachy 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne                                              
Program urgentnej medicíny - program I. úroveň
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne



Kraj Názov Miesto prevádzkovania Subjekt Údaje o hlavnej nemocnici 
pre partnerské nemocnice

Počet programov pre úroveň 
nemocnice - povinné, doplnkové a 
nepovinné programy 

Ambícia nemocnice poskytovať doplnkové programy (nad rámec povinných programov)*

Košický Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský 
Chlmec

Nemocničná 1125/18 
077 01 
Kráľovský Chlmec

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Košický Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Ul. SNP 1079/76
075 01
Trebišov 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Oftalmologický program - program I. úrovne
Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program I. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovneKošický Vysokošpecializovaný odborný ústav 

geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
Strojárenská 1099/13 
040 01 
Košice - mestská časť Staré Mesto

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program internej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - progogram I. úrovne

Nitriansky Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 588/6 
950 01
Nitra

Hlavná nemocnica Povinné programy: 97
Doplnkové programy: max. 68
Nepovinné programy: max. 3

Program urgentnej medicíny - program IV. úrovne
Neurochirurgický program - program III. úrovne
Oftalmologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program III. úrovne
Program plastickej chirurgie - program III. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program III. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Psychiatrický program - program III. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program III. úrovne
Neonatologický program - program III. úrovne
Program pre perioperačnú starostlivosť v neonatológii - program III. úrovne
Program pediatrickej infektológie - program III. úrovne
Program pediatrickej psychiatrie - program III. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program III. úrovne

Nitriansky KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. Špitálska 6
949 01
Nitra 

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program intervečnej kardiológie - program IV. úrovne
Program Intervečnej arytmológie - program IV. úrovne
Neivazívny kardiovaskulárny program - program IV. úrovne

Nitriansky Špecializovaná nemocnica sv. Svorada 
Zobor, n.o.

Kláštorská 388/134 
949 88
Nitra

Partnerská nemocnica Hlavná nemocnica FN Nitra Dopĺňa rozsah povinných programov hlavnej 
nemocnice

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program IV. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Reumatologický program - program III. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program III. úrovne
Program spánkovej medicíny - program IV. úrovne
Program klinickej onkológie - program IV. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Nitriansky Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Mederčská 39
945 05
Komárno 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Traumatologický program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Neurologický program - program III. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program IV. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne

Nitriansky Nemocnica AGEL Levice s.r.o. SNP 19
934 01
Levice

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Traumatologický program - program III. úrovne
Otorinolaryngologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne 
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne 
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Neurologický program - program III. úrovne - spĺňame II. úroveň
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program III. úrovne 
Program pediatrickej infektológie - program II. úrovne                                                      
Gynekologický program - program III. úrovne 
Program internej medicíny - program III. úrovne                                
Pôrodnícky program z výkonov III.úrovne           
Program ped.infektorlógia - program II. úrovne -                                                                                        

Nitriansky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové 
Zámky

Slovenská 5587/11A 
940 34
Nové Zámky

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program urgentnej medicíny - program III. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Traumatologický program - program III. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Oftalmologický program - program III. úrovne
Otorinolaryngologický program - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program III. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Spondylochirurgický program - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program plastickej chirurgie - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program III. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program III. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Program internej medicíny - program IV. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program III. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program III. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program III. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Nefrologický program - program IV. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Dermatovenerologický program - program IV. úrovne
Neurologický program - program III. úrovne



Kraj Názov Miesto prevádzkovania Subjekt Údaje o hlavnej nemocnici 
pre partnerské nemocnice

Počet programov pre úroveň 
nemocnice - povinné, doplnkové a 
nepovinné programy 

Ambícia nemocnice poskytovať doplnkové programy (nad rámec povinných programov)*

Nitriansky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Pavlovova 17
955 20
Topoľčany

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program brušnej chirurgie - program III. úrovne                                                                       
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne

Nitriansky Hospitale, s.r.o. Hontianska cesta 996/49
936 01 
Šahy

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Nitriansky Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Ul. Bernolákova 496/4
953 01
Zlaté Moravce 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program I. úrovne
Traumatologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program I. úrovne
Gynekologický program - program I. úrovne
Muskuloskeletálny program - program I. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program I. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program I. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program I. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program I. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program I. úrovne
Nefrologický program - program I. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program I. úrovne
Neurologický program - program I. úrovne
Program klinickej onkológie - program I. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne

Prešovský Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. 
Reimana Prešov

Jána Hollého 5898/14
081 81 
Prešov

Nemocnica Povinné programy: 97
Doplnkové programy: max. 68
Nepovinné programy: max. 3

Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Urologický program - program IV. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Program plastickej chirurgie - program III. úrovne
Popáleninový program - program III. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program IV. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program IV. úrovne
Dermatovenerologický program - program III. úrovne
Psychiatrický program - program IV. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program IV. úrovne
Pôrodnícky program - program IV. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program IV. úrovne
Program pediatrickej reumatológie - program II. úrovne
Program pediatrickej infektológie - program I. úrovne
Program pediatrickej psychiatrie - program III. úrovne

Prešovský NsP Sv. Jakuba, n.o. Sv. Jakuba 510/21 
085 01 
Bardejov

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne

Prešovský Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. Nemocničná 7
066 01
Humenné 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program III. úrovne

Prešovský Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28 
058 45 
Poprad

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program pre perioperačnú medicínu - program III. úrovne
Traumatologický program - program III. úrovne
Neurochirurgický program - program III. úrovne
Oftalmologický program - program III. úrovne
Otorinolaryngologický program - program III. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program III. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne
Program plastickej chirurgie - program III. úrovne
Popáleninový program - program III. úrovne
Program cievnej chirurgie - program III. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program III. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program III. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program III. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Dermatovenerologický program - program III. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program III. úrovne
Neurologický program - program III. úrovne
Program nukleárnej medicíny - program IV. úrovne
Pôrodnícky program - program III. úrovne
Neonatologický program - program III. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny - program III. úrovne

Prešovský Ľubovnianska nemocnica, n. o. Obrancov mieru 510/3 
064 01 
Stará Ľubovňa

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program III. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program III. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program III. úrovne

Prešovský Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v 
Kežmarku n.o.

Huncovská 1788/42 
060 01 
Kežmarok

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program I. úrovne
Traumatologický program - program I. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne
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Prešovský Nemocnica AGEL Levoča a.s. Probstnerova cesta 2/3082
054 01
Levoča 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program I. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne

Prešovský Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova 300/3
069 01
Snina

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Popáleninový program - program II. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program II. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program II. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny - program II. úrovne
Program detskej chirurgie - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej kardiológie - program II. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu - program II. úrovnePrešovský Nemocnica arm. generála L. Svobodu 

Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01
Svidník 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne                                                                  
Traumatologický program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne                                                                            
Urologický program - program I. úrovne
Gynekologický program - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program I. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne                                                                                 
Reumatologický program - program II. úrovne                                                                                 
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne                                                         
Infektologický program - program II. úrovne                                                                      
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne                                                                            
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Prešovský Vranovská nemocnica, a.s. M. R. Štefánika 187/177 B
093 27
Vranov nad Topľou 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program I. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program III. úrovne

Prešovský ORL HUMENNÉ, s.r.o. Nemocničná 29, 066 01 Humenné
Humenné 066 01

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Otorinolaryngologický program - program III. úrovne

Prešovský Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych 
chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné 
Hágy

Vyšné Hágy 1 
059 84 
Vysoké Tatry

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program pre perioperačnú medicínu - program V. úrovne
Oftalmologický program - program V. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program V. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program V. úrovne
Program spánkovej medicíny - program V. úrovne

Prešovský Národný ústav detskej tuberkulózy a 
respiračných chorôb, n. o. Dolný 
Smokovec

Dolný Smokovec 70
059 81 
Vysoké Tatry

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program V. úrovne

Trenčiansky Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 641/28 
911 71 
Trenčín

Nemocnica Povinné programy: 97
Doplnkové programy: max. 68
Nepovinné programy: max. 3

Program hrudníkovej chirurgie - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program III. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program V. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Psychiatrický program - program III. úrovne
Program spánkovej medicíny - program III. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program IV. úrovne
Neonatologický program - program III. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program III. úrovne

Trenčiansky Nemocnica s poliklinikou Považská 
Bystrica

Nemocničná 986/1 
017 26 
Považská Bystrica

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program pre perioperačnú medicínu - program III. úrovne
Oftalmologický program - program I. úrovne
Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program III. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Dermatovenerologický program - program III. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program III. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program III. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program III. úrovne
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Trenčiansky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so 
sídlom v Bojniciach

Nemocničná 581/2
972 01 
Bojnice

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Oftalmologický program - program I. úrovne
Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Dermatovenerologický program - program III. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne

Trenčiansky Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. Hviezdoslavova 23/3
957 01
Bánovce nad Bebravou 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program internej medicíny  II. úrovne - 
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne   
Nefrologický program - program I. úrovne    
Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program  pre perioperačnú  medicínu - program I. úrovne

Trenčiansky Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Ľ. Štúra 388/3 
019 01 
Ilava

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Traumatologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program I. úrovne
Gynekologický program - program I. úrovne
Muskuloskeletálny program - program I. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program detskej chirurgie - program I. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program I. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne

Trenčiansky Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 712/59 
907 01 
Myjava

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Urologický program - program I. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Popáleninový program - program II. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program II. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program II. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program II. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny - program II. úrovne
Program detskej chirurgie - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej kardiológie - program II. úrovneTrenčiansky NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. Ulica M. R. Štefánika 812/2 

915 31 
Nové Mesto nad Váhom

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program internej medicíny - program II. úrovne

Trenčiansky Nemocnica na okraji mesta, n.o. Nová nemocnica 511 
958 01 
Partizánske

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program I. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program I. úrovne
Gynekologický program - program I. úrovne
Muskuloskeletálny program - program I. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program I. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Trenčiansky Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. Ulica SNP 26
972 51
Handlová 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program II. úrovne

Trenčiansky Nemocnica pre obvinených a 
odsúdených a Ústav na výkon trestu 
odňatia slobody

Súdna 1996/15 
911 96 
Trenčín

Nemocnica plní verejný 
záujem zabezpečenia 
ústavnej starostlivosti 
pre obvinených a 
odsúdených a jej 
zriaďovateľom je 
Ministerstvo 
spravodlivosti 
Slovenskej republiky.

Nemocnica plní verejný záujem nemocnica neposkytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť verejnosti

Trnavský Fakultná nemocnica Trnava Ulica Andreja Žarnova 7507/11 917 75 
Trnava

Nemocnica Povinné programy: 97
Doplnkové programy: max. 68
Nepovinné programy: max. 3

Neurochirurgický program - program II. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Urologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program II. úrovne
Program plastickej chirurgie - program III. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program III. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program IV. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Dermatovenerologický program - program IV. úrovne
Neurologický program - program IV. úrovne
Psychiatrický program - program III. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program II. úrovne
Neonatologický program - program III. úrovne
Program detskej oftalmológie - program II. úrovne
Program pediatrickej nefrológie - program III. úrovne
Program pediatrickej hematológie a onkológie - program III. úrovne
Program pediatrickej infektológie - program III. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program I. úrovne

Trnavský Nemocnica s poliklinikou Dunajská 
Streda, a.s.

Veľkoblahovská 23
929 01
Dunajská Streda 

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne
Program plastickej chirurgie - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne



Kraj Názov Miesto prevádzkovania Subjekt Údaje o hlavnej nemocnici 
pre partnerské nemocnice

Počet programov pre úroveň 
nemocnice - povinné, doplnkové a 
nepovinné programy 

Ambícia nemocnice poskytovať doplnkové programy (nad rámec povinných programov)*

Trnavský Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. Winterova ul. 66 
92101 
Piešťany

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program pre perioperačnú medicínu - program III. úrovne
Urologický program - program I. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program III. úrovne
Program pediatrickej infektológie - program II. úrovne
Program pediatrickej imunológie a alergológie - program III. úrovne
Program pediatrickej neurológie - program III. úrovne

Trnavský Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Koreszkova 7
909 82
Skalica

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Neurochirurgický program - program I. úrovne
Oftalmologický program - program II. úrovne
Otorinolaryngologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne

Trnavský Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša 
Galanta, a.s.

Hodská 373/38
924 22
Galanta 

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Oftalmologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program II. úrovne
Urologický program - program II. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program I. úrovne
Program cievnej chirurgie - program I. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program II. úrovne
Nefrologický program - program I. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program III. úrovneTrnavský Národný ústav reumatických chorôb Nábr. I. Krasku 4782/4 

921 12 
Piešťany

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Reumatologický program - program V. úrovne
Program pediatrickej reumatológie - program III. úrovne

Žilinský Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 4248/2 
036 01 
Martin

Nemocnica Povinné programy: 97
Doplnkové programy: max. 68
Nepovinné programy: max. 3

Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Traumatologický program - program IV. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Oftalmologický program - program IV. úrovne
Otorinolaryngologický program - program IV. úrovne
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie - program IV. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Urologický program - program IV. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program IV. úrovne
Muskuloskeletálny program - program IV. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program IV. úrovne
Program plastickej chirurgie - program IV. úrovne
Popáleninový program - program III. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program IV. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program intervenčnej kardiológie - program IV. úrovne
Program intervenčnej arytmológie - program IV. úrovne
Program vaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program IV. úrovne
Program internej medicíny - program IV. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program IV. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program IV. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program IV. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program IV. úrovne
Nefrologický program - program IV. úrovne
Reumatologický program - program IV. úrovneŽilinský Ústredná vojenská nemocnica SNP 

Ružomberok 
Gen. Miloša Vesela 88/21 
034 26 
Ružomberok

Nemocnica plní verejný 
záujem obrany 
Slovenskej republiky a 
jej zriaďovateľom je 
Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky

Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Program urgentnej medicíny - program IV. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program IV. úrovne
Traumatologický program - program IV. úrovne
Neurochirurgický program - program IV. úrovne
Oftalmologický program - program V. úrovne
Otorinolaryngologický program - program IV. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Urologický program - program IV. úrovne
Gynekologický program - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program IV. úrovne
Muskuloskeletálny program - program IV. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program IV. úrovne
Program cievnej chirurgie - program IV. úrovne
Program internej medicíny - program IV. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program IV. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program III. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program V. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Nefrologický program - program IV. úrovne
Reumatologický program - program III. úrovne
Infektologický program - program IV. úrovne
Dermatovenerologický program - program IV. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program III. úrovne
Neurologický program - program IV. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program spánkovej medicíny - program IV. úrovne
Program klinickej onkológie - program IV. úrovne
Program radiačnej onkológie - program IV. úrovneŽilinský Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311/57

02216 
Čadca

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Spondylochirurgický program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne



Kraj Názov Miesto prevádzkovania Subjekt Údaje o hlavnej nemocnici 
pre partnerské nemocnice

Počet programov pre úroveň 
nemocnice - povinné, doplnkové a 
nepovinné programy 

Ambícia nemocnice poskytovať doplnkové programy (nad rámec povinných programov)*

Žilinský Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 
MUDr.L.Nádaši Jégého Dolný Kubín

Nemocničná 1944/10 
026 01 
Dolný Kubín

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Muskuloskeletálny program - program III. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program III. úrovne
Program plastickej chirurgie - program II. úrovne
Program cievnej chirurgie - program II. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program III. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program III. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Nefrologický program - program III. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Dermatovenerologický program - program I. úrovne
Neurologický program - program III. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program I. úrovne
Program detskej oftalmológie - program I. úrovne
Program pediatrickej kardiológie - program I. úrovne
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie - program I. úrovne
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy - program I. úrovne
Program pediatrickej nefrológie - program I. úrovne
Program pediatrickej infektológie - program II. úrovne
Program paliatívnej medicíny - program II. úrovne

Žilinský Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ul.Vojtecha Spanyola 1740/43
012 07
Žilina

Nemocnica Povinné programy: 97
Doplnkové progamy: max. 68
Nepovinné programy: max. 3

*Podmienené zaradenie - do sprístupnenia 
tunela Višňové a otvorenia novej nemocnice 
Martin

Neurochirurgický program - program III. úrovne
Oftalmologický program - program IV. úrovne
Program hrudníkovej chirurgie - program III. úrovne
Program brušnej chirurgie - program IV. úrovne
Spondylochirurgický program - program III. úrovne
Infektologický program - program III. úrovne
Dermatovenerologický program - program III. úrovne
Program klinickej onkológie - program III. úrovne
Program radiačnej onkológie - program III. úrovne
Neonatologický program - program III. úrovne
Program pediatrickej nefrológie - program III. úrovne
Program pediatrickej hematológie a onkológie - program III. úrovne
Program pediatrickej infektológie - program III. úrovne

Žilinský Liptovská nemocnica s poliklinikou 
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Palúčanská 214/25 
031 23 
Liptovský Mikuláš

Nemocnica Povinné programy: 0
Doplnkové programy: max. 32
Nepovinné programy: max. 18

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Oftalmologický program - program I. úrovne
Otorinolaryngologický program - program I. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Urologický program - program II. úrovne
Gynekologický program - program III. úrovne
Program internej medicíny - program II. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program II. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program II. úrovne
Neonatologický program - program I. úrovne
Program detskej oftalmológie - program I. úrovne
Program nemocničnej pediatrie - program II. úrovne
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť - program I. úrovne

Žilinský Hornooravská nemocnica s poliklinikou 
Trstená

Mieru 549/16 
028 01 
Trstená

Nemocnica Povinné programy: 43
Doplnkové programy: max. 61
Nepovinné programy: max. 8

*Podmienené zaradenie - do vybudovania 
novej siete záchrannej zdravotnej služby v 
roku 2026. Po vybudovaní novej siete 
záchrannej zdravotnej služby budú 
vyhodnotené podmienky pre tvorbu siete a 
podmienky plnenia kategorizácie ústavnej 
zdravotnej starostlivosti a v prípade, že 
tieto podmienky nebudú splnené, jedna z 
nemocníc v kraji bude preradená do úrovne 
I. 

Program urgentnej medicíny - program II. úrovne
Program pre perioperačnú medicínu - program II. úrovne
Traumatologický program - program II. úrovne
Program brušnej chirurgie - program III. úrovne
Gynekologický program - program II. úrovne
Muskuloskeletálny program - program II. úrovne
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka - program II. úrovne
Popáleninový program - program II. úrovne
Program pre orgánové transplantácie - program II. úrovne
Program nevaskulárnych intervencií - program III. úrovne
Program internej medicíny - program III. úrovne
Neinvazívny kardiovaskulárny program - program II. úrovne
Program pneumológie a ftizeológie - program II. úrovne
Program gastroenterológie a hepatológie - program II. úrovne
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Nefrologický program - program II. úrovne
Reumatologický program - program II. úrovne
Program hematológie a transfuziológie - program III. úrovne
Infektologický program - program II. úrovne
Program klinickej imunológie a alergológie - program II. úrovne
Neurologický program - program II. úrovne
Psychiatrický program - program II. úrovne
Program klinickej onkológie - program II. úrovne
Pôrodnícky program - program III. úrovne
Neonatologický program - program II. úrovne
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii - program II. úrovne
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny - program II. úrovne
Program detskej chirurgie - program II. úrovneŽilinský Národný endokrinologický a 

diabetologický ústav n.o.
Kollárová 282/3 
034 91 
Ľubochňa

Nemocnica Špecializovaná nemocnica - zverejnenie 
programov 1Q 2023

Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch - program III. úrovne
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu - program II. úrovne

Bratislavský Nemocnica Bory - Penta Hospitals Ivana Kadlečíka 2
841 06 
Bratislava

Uchádzač o zaradenie 
do siete v roku 2023

Ambícia poskytovať povinný programový 
profil úrovne III.

Vybrané programy úrovne IV.



Úroveň I. nemocnice Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program urgentnej medicíny program I. úrovne N
Program pre perioperačnú medicínu program I. úrovne N
Traumatologický program program I. úrovne N
Oftalmologický program program I. úrovne N
Otorinolaryngologický program program I. úrovne N
Program brušnej chirurgie program I. úrovne N
Urologický program program I. úrovne N
Gynekologický program program I. úrovne N
Muskuloskeletálny program program I. úrovne N
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program I. úrovne N
Program plastickej chirurgie program I. úrovne N
Program pre orgánové transplantácie program II. úrovne N
Program cievnej chirurgie program I. úrovne N
Program gastroenterológie a hepatológie program I. úrovne N
Psychiatrický program program II. úrovne N
Program detskej chirurgie program II. úrovne N
Program detskej chirurgie program I. úrovne N
Program detskej oftalmológie program I. úrovne N
Program urgentnej medicíny program II. úrovne D
Program pre perioperačnú medicínu program III. úrovne D
Program pre perioperačnú medicínu program II. úrovne D
Traumatologický program program II. úrovne D
Program brušnej chirurgie program II. úrovne D
Muskuloskeletálny program program II. úrovne D
Program internej medicíny program II. úrovne D
Neinvazívny kardiovaskulárny program program II. úrovne D
Program pneumológie a ftizeológie program II. úrovne D
Program gastroenterológie a hepatológie program II. úrovne D
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program II. úrovne D
Reumatologický program program II. úrovne D
Program hematológie a transfuziológie program II. úrovne D
Program klinickej imunológie a alergológie program II. úrovne D
Neurologický program program II. úrovne D
Pôrodnícky program program II. úrovne D
Pôrodnícky program program I. úrovne D
Neonatologický program program II. úrovne D
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program II. úrovne D
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program II. úrovne D
Program nemocničnej pediatrie program II. úrovne D
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program II. úrovne D
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program II. úrovne D
Program pediatrickej neurológie program II. úrovne D
Program pediatrickej neurológie program I. úrovne D
Program paliatívnej medicíny program III. úrovne D
Program paliatívnej medicíny program II. úrovne D
Program paliatívnej medicíny pre deti program III. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program IV. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program III. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program II. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program I. úrovne D

Sumár
Počet programov povinných 0
Počet programov doplnkových 32
Počet programov nepovinných 18
Počet programov úrovne V 0
Počet programov úrovne IV 1
Počet programov úrovne III 4
Počet programov úrovne II 27
Počet programov úrovne I 18



Úroveň II. nemocnice Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program urgentnej medicíny program II. úrovne P
Program urgentnej medicíny program I. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program II. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program I. úrovne P
Traumatologický program program II. úrovne P
Traumatologický program program I. úrovne P
Program brušnej chirurgie program II. úrovne P
Program brušnej chirurgie program I. úrovne P
Gynekologický program program II. úrovne P
Gynekologický program program I. úrovne P
Muskuloskeletálny program program II. úrovne P
Popáleninový program program II. úrovne P
Program pre orgánové transplantácie program II. úrovne P
Program nevaskulárnych intervencií program II. úrovne P
Program internej medicíny program II. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program II. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program I. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program II. úrovne P
Nefrologický program program I. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program II. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Neurologický program program II. úrovne P
Pôrodnícky program program II. úrovne P
Pôrodnícky program program I. úrovne P
Neonatologický program program II. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program II. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program I. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program II. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program II. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program II. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram II. úrovne P
Program pediatrickej nefrológie program II. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program II. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program I. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program II. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program I. úrovne P
Program urgentnej medicíny program III. úrovne D
Program pre perioperačnú medicínu program IV. úrovne D
Program pre perioperačnú medicínu program III. úrovne D
Traumatologický program program III. úrovne D
Oftalmologický program program III. úrovne D
Otorinolaryngologický program program III. úrovne D
Program brušnej chirurgie program III. úrovne D
Urologický program program III. úrovne D
Urologický program program II. úrovne D
Gynekologický program program IV. úrovne D
Gynekologický program program III. úrovne D
Spondylochirurgický program program III. úrovne D
Muskuloskeletálny program program III. úrovne D
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program III. úrovne D
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program II. úrovne D
Program plastickej chirurgie program III. úrovne D
Program plastickej chirurgie program II. úrovne D
Program intervenčnej kardiológie program III. úrovne D
Program nevaskulárnych intervencií program III. úrovne D
Program internej medicíny program III. úrovne D
Neinvazívny kardiovaskulárny program program III. úrovne D
Program pneumológie a ftizeológie program III. úrovne D



Úroveň II. nemocnice Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program gastroenterológie a hepatológie program III. úrovne D
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program III. úrovne D
Nefrologický program program III. úrovne D
Nefrologický program program II. úrovne D
Reumatologický program program III. úrovne D
Reumatologický program program II. úrovne D
Program hematológie a transfuziológie program III. úrovne D
Infektologický program program III. úrovne D
Infektologický program program II. úrovne D
Dermatovenerologický program program III. úrovne D
Program klinickej imunológie a alergológie program III. úrovne D
Neurologický program program III. úrovne D
Psychiatrický program program II. úrovne D
Program klinickej onkológie program III. úrovne D
Program klinickej onkológie program II. úrovne D
Program radiačnej onkológie program III. úrovne D
Pôrodnícky program program IV. úrovne D
Pôrodnícky program program III. úrovne D
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program IV. úrovne D
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program III. úrovne D
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program III. úrovne D
Program detskej chirurgie program III. úrovne D
Program detskej oftalmológie program III. úrovne D
Program nemocničnej pediatrie program III. úrovne D
Program pediatrickej kardiológie program III. úrovne D
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program III. úrovne D
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program III. úrovne D
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram III. úrovne D
Program pediatrickej nefrológie program III. úrovne D
Program pediatrickej hematológie a onkológie program III. úrovne D
Program pediatrickej infektológie program III. úrovne D
Program pediatrickej infektológie program II. úrovne D
Program pediatrickej imunológie a alergológie program III. úrovne D
Program pediatrickej neurológie program III. úrovne D
Program paliatívnej medicíny program III. úrovne D
Program paliatívnej medicíny program II. úrovne D
Program paliatívnej medicíny pre deti program III. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program IV. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program III. úrovne D
Oftalmologický program program I. úrovne N
Otorinolaryngologický program program I. úrovne N
Urologický program program I. úrovne N
Muskuloskeletálny program program I. úrovne N
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program I. úrovne N
Program plastickej chirurgie program I. úrovne N
Program cievnej chirurgie program I. úrovne N
Program detskej oftalmológie program I. úrovne N

Sumár
Počet programov povinných 43
Počet programov doplnkových 61
Počet programov nepovinných 8
Počet programov úrovne V 0
Počet programov úrovne IV 5
Počet programov úrovne III 46
Počet programov úrovne II 42
Počet programov úrovne I 19



Úroveň III. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program urgentnej medicíny program III. úrovne P
Program urgentnej medicíny program II. úrovne P
Program urgentnej medicíny program I. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program III. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program II. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program I. úrovne P
Traumatologický program program III. úrovne P
Traumatologický program program II. úrovne P
Traumatologický program program I. úrovne P
Oftalmologický program program III. úrovne P
Otorinolaryngologický program program III. úrovne P
Otorinolaryngologický program program I. úrovne P
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie program III. úrovne P
Program brušnej chirurgie program III. úrovne P
Program brušnej chirurgie program II. úrovne P
Program brušnej chirurgie program I. úrovne P
Urologický program program III. úrovne P
Urologický program program II. úrovne P
Urologický program program I. úrovne P
Gynekologický program program III. úrovne P
Gynekologický program program II. úrovne P
Gynekologický program program I. úrovne P
Muskuloskeletálny program program III. úrovne P
Muskuloskeletálny program program II. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program III. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program II. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program I. úrovne P
Program plastickej chirurgie program II. úrovne P
Program plastickej chirurgie program I. úrovne P
Popáleninový program program II. úrovne P
Program pre orgánové transplantácie program II. úrovne P
Program cievnej chirurgie program III. úrovne P
Program cievnej chirurgie program I. úrovne P
Program intervenčnej arytmológie program III. úrovne P
Program vaskulárnych intervencií program III. úrovne P
Program nevaskulárnych intervencií program III. úrovne P
Program nevaskulárnych intervencií program II. úrovne P
Program internej medicíny program III. úrovne P
Program internej medicíny program II. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program III. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program II. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program III. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program III. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program I. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program III. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program II. úrovne P
Nefrologický program program III. úrovne P
Nefrologický program program II. úrovne P
Nefrologický program program I. úrovne P
Reumatologický program program III. úrovne P
Reumatologický program program II. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program III. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program II. úrovne P
Infektologický program program II. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program III. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Neurologický program program III. úrovne P
Neurologický program program II. úrovne P
Psychiatrický program program II. úrovne P
Pôrodnícky program program III. úrovne P
Pôrodnícky program program II. úrovne P
Pôrodnícky program program I. úrovne P
Neonatologický program program II. úrovne P



Úroveň III. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program III. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program II. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program III. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program III. úrovne P
Program detskej chirurgie program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program I. úrovne P
Program detskej oftalmológie program III. úrovne P
Program detskej oftalmológie program I. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program III. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program II. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program III. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program II. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program III. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program III. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program II. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram III. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram II. úrovne P
Program pediatrickej nefrológie program II. úrovne P
Program pediatrickej reumatológie program III. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program II. úrovne P
Program pediatrickej infektológie program II. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program III. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program III. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program I. úrovne P
Program paliatívnej medicíny program III. úrovne P
Program paliatívnej medicíny pre deti program III. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program II. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program I. úrovne P
Program urgentnej medicíny program IV. úrovne D
Program pre perioperačnú medicínu program V. úrovne D
Program pre perioperačnú medicínu program IV. úrovne D
Traumatologický program program IV. úrovne D
Neurochirurgický program program IV. úrovne D
Neurochirurgický program program III. úrovne D
Oftalmologický program program IV. úrovne D
Otorinolaryngologický program program IV. úrovne D
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie program IV. úrovne D
Program hrudníkovej chirurgie program III. úrovne D
Program brušnej chirurgie program IV. úrovne D
Urologický program program IV. úrovne D
Gynekologický program program IV. úrovne D
Spondylochirurgický program program III. úrovne D
Muskuloskeletálny program program IV. úrovne D
Program plastickej chirurgie program IV. úrovne D
Program plastickej chirurgie program III. úrovne D
Popáleninový program program III. úrovne D
Program pre orgánové transplantácie program IV. úrovne D
Kardiochirurgický program program IV. úrovne D
Program cievnej chirurgie program IV. úrovne D
Program intervenčnej kardiológie program IV. úrovne D
Program intervenčnej kardiológie program III. úrovne D
Program intervenčnej arytmológie program IV. úrovne D
Program vaskulárnych intervencií program IV. úrovne D
Program internej medicíny program IV. úrovne D
Neinvazívny kardiovaskulárny program program IV. úrovne D
Program pneumológie a ftizeológie program IV. úrovne D
Program gastroenterológie a hepatológie program IV. úrovne D
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program IV. úrovne D
Nefrologický program program IV. úrovne D
Program hematológie a transfuziológie program IV. úrovne D
Infektologický program program III. úrovne D



Úroveň III. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Dermatovenerologický program program IV. úrovne D
Dermatovenerologický program program III. úrovne D
Program klinickej imunológie a alergológie program IV. úrovne D
Psychiatrický program program IV. úrovne D
Psychiatrický program program III. úrovne D
Program spánkovej medicíny program III. úrovne D
Program klinickej onkológie program IV. úrovne D
Program klinickej onkológie program III. úrovne D
Program klinickej onkológie program II. úrovne D
Program radiačnej onkológie program IV. úrovne D
Program radiačnej onkológie program III. úrovne D
Program nukleárnej medicíny program IV. úrovne D
Pôrodnícky program program IV. úrovne D
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program IV. úrovne D
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program IV. úrovne D
Program detskej chirurgie program IV. úrovne D
Program detskej oftalmológie program IV. úrovne D
Program nemocničnej pediatrie program IV. úrovne D
Program pediatrickej kardiológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program V. úrovne D
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program IV. úrovne D
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram IV. úrovne D
Program pediatrickej nefrológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej nefrológie program III. úrovne D
Program pediatrickej reumatológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej hematológie a onkológie program III. úrovne D
Program pediatrickej infektológie program III. úrovne D
Program pediatrickej imunológie a alergológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej neurológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej psychiatrie program III. úrovne D
Program pediatrickej spánkovej medicíny program IV. úrovne D
Program paliatívnej medicíny pre deti program IV. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program IV. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program III. úrovne D
Oftalmologický program program I. úrovne N
Muskuloskeletálny program program I. úrovne N
Program paliatívnej medicíny program II. úrovne N

Sumár
Počet programov povinných 97
Počet programov doplnkových 68
Počet programov nepovinných 3
Počet programov úrovne V 2
Počet programov úrovne IV 48
Počet programov úrovne III 57
Počet programov úrovne II 42
Počet programov úrovne I 19



Úroveň IV. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program urgentnej medicíny program IV. úrovne P
Program urgentnej medicíny program III. úrovne P
Program urgentnej medicíny program II. úrovne P
Program urgentnej medicíny program I. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program IV. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program III. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program II. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program I. úrovne P
Traumatologický program program IV. úrovne P
Traumatologický program program III. úrovne P
Traumatologický program program II. úrovne P
Traumatologický program program I. úrovne P
Neurochirurgický program program IV. úrovne P
Neurochirurgický program program III. úrovne P
Oftalmologický program program IV. úrovne P
Oftalmologický program program III. úrovne P
Otorinolaryngologický program program IV. úrovne P
Otorinolaryngologický program program III. úrovne P
Otorinolaryngologický program program I. úrovne P
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie program III. úrovne P
Program brušnej chirurgie program IV. úrovne P
Program brušnej chirurgie program III. úrovne P
Program brušnej chirurgie program II. úrovne P
Program brušnej chirurgie program I. úrovne P
Urologický program program IV. úrovne P
Urologický program program III. úrovne P
Urologický program program II. úrovne P
Urologický program program I. úrovne P
Gynekologický program program IV. úrovne P
Gynekologický program program III. úrovne P
Gynekologický program program II. úrovne P
Gynekologický program program I. úrovne P
Spondylochirurgický program program III. úrovne P
Muskuloskeletálny program program IV. úrovne P
Muskuloskeletálny program program III. úrovne P
Muskuloskeletálny program program II. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program III. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program II. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program I. úrovne P
Program plastickej chirurgie program III. úrovne P
Program plastickej chirurgie program II. úrovne P
Program plastickej chirurgie program I. úrovne P
Popáleninový program program III. úrovne P
Popáleninový program program II. úrovne P
Program pre orgánové transplantácie program IV. úrovne P
Program pre orgánové transplantácie program II. úrovne P
Kardiochirurgický program program IV. úrovne P
Program cievnej chirurgie program IV. úrovne P
Program cievnej chirurgie program III. úrovne P
Program cievnej chirurgie program I. úrovne P
Program intervenčnej kardiológie program IV. úrovne P
Program intervenčnej kardiológie program III. úrovne P
Program intervenčnej arytmológie program IV. úrovne P
Program intervenčnej arytmológie program III. úrovne P
Program vaskulárnych intervencií program IV. úrovne P
Program vaskulárnych intervencií program III. úrovne P
Program nevaskulárnych intervencií program III. úrovne P
Program nevaskulárnych intervencií program II. úrovne P
Program internej medicíny program IV. úrovne P
Program internej medicíny program III. úrovne P
Program internej medicíny program II. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program IV. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program III. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program II. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program IV. úrovne P



Úroveň IV. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program pneumológie a ftizeológie program III. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program IV. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program III. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program I. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program IV. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program III. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program II. úrovne P
Nefrologický program program IV. úrovne P
Nefrologický program program III. úrovne P
Nefrologický program program II. úrovne P
Nefrologický program program I. úrovne P
Reumatologický program program III. úrovne P
Reumatologický program program II. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program IV. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program III. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program II. úrovne P
Infektologický program program III. úrovne P
Infektologický program program II. úrovne P
Dermatovenerologický program program IV. úrovne P
Dermatovenerologický program program III. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program IV. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program III. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Neurologický program program III. úrovne P
Neurologický program program II. úrovne P
Psychiatrický program program IV. úrovne P
Psychiatrický program program II. úrovne P
Program klinickej onkológie program IV. úrovne P
Program klinickej onkológie program III. úrovne P
Program klinickej onkológie program II. úrovne P
Program radiačnej onkológie program III. úrovne P
Pôrodnícky program program IV. úrovne P
Pôrodnícky program program III. úrovne P
Pôrodnícky program program II. úrovne P
Pôrodnícky program program I. úrovne P
Neonatologický program program II. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program IV. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program III. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program II. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program IV. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program III. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program IV. úrovne P
Program detskej chirurgie program III. úrovne P
Program detskej chirurgie program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program I. úrovne P
Program detskej oftalmológie program IV. úrovne P
Program detskej oftalmológie program III. úrovne P
Program detskej oftalmológie program I. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program IV. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program III. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program II. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program III. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program II. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program III. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program IV. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program III. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program II. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram III. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram II. úrovne P
Program pediatrickej nefrológie program IV. úrovne P



Úroveň IV. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program pediatrickej nefrológie program III. úrovne P
Program pediatrickej nefrológie program II. úrovne P
Program pediatrickej reumatológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej reumatológie program III. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program III. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program II. úrovne P
Program pediatrickej infektológie program III. úrovne P
Program pediatrickej infektológie program II. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program III. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program III. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program I. úrovne P
Program paliatívnej medicíny program III. úrovne P
Program paliatívnej medicíny pre deti program IV. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program II. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program I. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program V. úrovne D
Oftalmologický program program V. úrovne D
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie program IV. úrovne D
Program hrudníkovej chirurgie program V. úrovne D
Program hrudníkovej chirurgie program IV. úrovne D
Program hrudníkovej chirurgie program III. úrovne D
Urologický program program V. úrovne D
Gynekologický program program V. úrovne D
Program plastickej chirurgie program V. úrovne D
Program plastickej chirurgie program IV. úrovne D
Popáleninový program program V. úrovne D
Program pre orgánové transplantácie program V. úrovne D
Neinvazívny kardiovaskulárny program program V. úrovne D
Program pneumológie a ftizeológie program V. úrovne D
Program gastroenterológie a hepatológie program V. úrovne D
Reumatologický program program V. úrovne D
Program hematológie a transfuziológie program V. úrovne D
Psychiatrický program program III. úrovne D
Program spánkovej medicíny program III. úrovne D
Program radiačnej onkológie program IV. úrovne D
Program nukleárnej medicíny program IV. úrovne D
Pôrodnícky program program V. úrovne D
Program detskej chirurgie program V. úrovne D
Program detskej oftalmológie program V. úrovne D
Program pediatrickej kardiológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program V. úrovne D
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram V. úrovne D
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram IV. úrovne D
Program pediatrickej imunológie a alergológie program IV. úrovne D
Program pediatrickej neurológie program V. úrovne D
Program pediatrickej psychiatrie program III. úrovne D
Program pediatrickej spánkovej medicíny program IV. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program IV. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program III. úrovne D
Oftalmologický program program I. úrovne N
Muskuloskeletálny program program I. úrovne N
Program paliatívnej medicíny program II. úrovne N
Program paliatívnej medicíny pre deti program III. úrovne N

Sumár
Počet programov povinných 149
Počet programov doplnkových 34
Počet programov nepovinných 4
Počet programov úrovne V 19
Počet programov úrovne IV 50
Počet programov úrovne III 57



Úroveň IV. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Počet programov úrovne II 42
Počet programov úrovne I 19



Úroveň V. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program urgentnej medicíny program IV. úrovne P
Program urgentnej medicíny program III. úrovne P
Program urgentnej medicíny program II. úrovne P
Program urgentnej medicíny program I. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program V. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program IV. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program III. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program II. úrovne P
Program pre perioperačnú medicínu program I. úrovne P
Traumatologický program program IV. úrovne P
Traumatologický program program III. úrovne P
Traumatologický program program II. úrovne P
Traumatologický program program I. úrovne P
Neurochirurgický program program IV. úrovne P
Neurochirurgický program program III. úrovne P
Oftalmologický program program V. úrovne P
Oftalmologický program program IV. úrovne P
Oftalmologický program program III. úrovne P
Otorinolaryngologický program program IV. úrovne P
Otorinolaryngologický program program III. úrovne P
Otorinolaryngologický program program I. úrovne P
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie program IV. úrovne P
Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie program III. úrovne P
Program hrudníkovej chirurgie program V. úrovne P
Program hrudníkovej chirurgie program IV. úrovne P
Program hrudníkovej chirurgie program III. úrovne P
Program brušnej chirurgie program IV. úrovne P
Program brušnej chirurgie program III. úrovne P
Program brušnej chirurgie program II. úrovne P
Program brušnej chirurgie program I. úrovne P
Urologický program program V. úrovne P
Urologický program program IV. úrovne P
Urologický program program III. úrovne P
Urologický program program II. úrovne P
Urologický program program I. úrovne P
Gynekologický program program V. úrovne P
Gynekologický program program IV. úrovne P
Gynekologický program program III. úrovne P
Gynekologický program program II. úrovne P
Gynekologický program program I. úrovne P
Spondylochirurgický program program III. úrovne P
Muskuloskeletálny program program V. úrovne P
Muskuloskeletálny program program IV. úrovne P
Muskuloskeletálny program program III. úrovne P
Muskuloskeletálny program program II. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program III. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program II. úrovne P
Program chirurgie kože, podkožia a prsníka program I. úrovne P
Program plastickej chirurgie program V. úrovne P
Program plastickej chirurgie program IV. úrovne P
Program plastickej chirurgie program III. úrovne P
Program plastickej chirurgie program II. úrovne P
Program plastickej chirurgie program I. úrovne P
Popáleninový program program V. úrovne P
Popáleninový program program III. úrovne P
Popáleninový program program II. úrovne P
Program pre orgánové transplantácie program V. úrovne P
Program pre orgánové transplantácie program IV. úrovne P
Program pre orgánové transplantácie program II. úrovne P
Kardiochirurgický program program V. úrovne P
Kardiochirurgický program program IV. úrovne P
Program cievnej chirurgie program IV. úrovne P
Program cievnej chirurgie program III. úrovne P
Program cievnej chirurgie program I. úrovne P
Program intervenčnej kardiológie program IV. úrovne P



Úroveň V. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program intervenčnej kardiológie program III. úrovne P
Program intervenčnej arytmológie program IV. úrovne P
Program intervenčnej arytmológie program III. úrovne P
Program vaskulárnych intervencií program IV. úrovne P
Program vaskulárnych intervencií program III. úrovne P
Program nevaskulárnych intervencií program III. úrovne P
Program nevaskulárnych intervencií program II. úrovne P
Program internej medicíny program IV. úrovne P
Program internej medicíny program III. úrovne P
Program internej medicíny program II. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program V. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program IV. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program III. úrovne P
Neinvazívny kardiovaskulárny program program II. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program IV. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program III. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program V. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program IV. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program III. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program II. úrovne P
Program gastroenterológie a hepatológie program I. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program IV. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program III. úrovne P
Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch program II. úrovne P
Nefrologický program program IV. úrovne P
Nefrologický program program III. úrovne P
Nefrologický program program II. úrovne P
Nefrologický program program I. úrovne P
Reumatologický program program III. úrovne P
Reumatologický program program II. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program V. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program IV. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program III. úrovne P
Program hematológie a transfuziológie program II. úrovne P
Infektologický program program V. úrovne P
Infektologický program program III. úrovne P
Infektologický program program II. úrovne P
Dermatovenerologický program program IV. úrovne P
Dermatovenerologický program program III. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program IV. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program III. úrovne P
Program klinickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Neurologický program program III. úrovne P
Neurologický program program II. úrovne P
Psychiatrický program program IV. úrovne P
Psychiatrický program program II. úrovne P
Program klinickej onkológie program V. úrovne P
Program klinickej onkológie program IV. úrovne P
Program klinickej onkológie program III. úrovne P
Program klinickej onkológie program II. úrovne P
Program radiačnej onkológie program IV. úrovne P
Program radiačnej onkológie program III. úrovne P
Program nukleárnej medicíny program IV. úrovne P
Pôrodnícky program program V. úrovne P
Pôrodnícky program program IV. úrovne P
Pôrodnícky program program III. úrovne P
Pôrodnícky program program II. úrovne P
Pôrodnícky program program I. úrovne P
Neonatologický program program II. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program IV. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program III. úrovne P
Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii program II. úrovne P
Program pre perioperačnú starostlivosť v neonatológii program V. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program V. úrovne P



Úroveň V. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program IV. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program III. úrovne P
Program pediatrickej anesteziológie a intenzivnej medicíny program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program V. úrovne P
Program detskej chirurgie program IV. úrovne P
Program detskej chirurgie program III. úrovne P
Program detskej chirurgie program II. úrovne P
Program detskej chirurgie program I. úrovne P
Program detskej oftalmológie program V. úrovne P
Program detskej oftalmológie program IV. úrovne P
Program detskej oftalmológie program III. úrovne P
Program detskej oftalmológie program I. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program IV. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program III. úrovne P
Program nemocničnej pediatrie program II. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program V. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program III. úrovne P
Program pediatrickej kardiológie program II. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program V. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program III. úrovne P
Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie program II. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program IV. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program III. úrovne P
Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy program II. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram V. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram IV. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram III. úrovne P
Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmuprogram II. úrovne P
Program pediatrickej nefrológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej nefrológie program III. úrovne P
Program pediatrickej nefrológie program II. úrovne P
Program pediatrickej reumatológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej reumatológie program III. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program V. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program III. úrovne P
Program pediatrickej hematológie a onkológie program II. úrovne P
Program pediatrickej infektológie program V. úrovne P
Program pediatrickej infektológie program III. úrovne P
Program pediatrickej infektológie program II. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program V. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program III. úrovne P
Program pediatrickej imunológie a alergológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program V. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program IV. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program III. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program II. úrovne P
Program pediatrickej neurológie program I. úrovne P
Program pediatrickej psychiatrie program III. úrovne P
Program pediatrickej spánkovej medicíny program IV. úrovne P
Program paliatívnej medicíny program III. úrovne P
Program paliatívnej medicíny pre deti program IV. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program II. úrovne P
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program I. úrovne P
Program pneumológie a ftizeológie program V. úrovne D
Reumatologický program program V. úrovne D
Psychiatrický program program III. úrovne D
Program spánkovej medicíny program III. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program IV. úrovne D
Program pre rehabilitačnú a doliečovaciu starostlivosť program III. úrovne D
Oftalmologický program program I. úrovne N
Muskuloskeletálny program program I. úrovne N



Úroveň V. Úroveň programu Povinné / Doplnkové / Nepovinné
Program paliatívnej medicíny program II. úrovne N
Program paliatívnej medicíny pre deti program III. úrovne N

Sumár
Počet programov povinných 187
Počet programov doplnkových 6
Počet programov nepovinných 4
Počet programov úrovne V 29
Počet programov úrovne IV 50
Počet programov úrovne III 57
Počet programov úrovne II 42
Počet programov úrovne I 19


