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➢ Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na
základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

➢ Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov



3

BIOLOGICKÝ LIEK

humánny liek, ktorého účinná látka je vyrobená alebo extrahovaná z

biologického zdroja a na ktorej charakteristiku a stanovenie kvality je potrebná

kombinácia fyzikálnych, chemických a biologických skúšok, ako aj znalosť

výrobného postupu a jeho kontroly

BIOLOGICKY PODOBNÝ LIEK

biotechnologická kópia biologického lieku, ktorá má porovnávacími klinickými

skúškami dokázanú podobnosť vo fyzikálno-chemických vlastnostiach,

účinnosti a bezpečnosti



4

Do zoznamu kategorizovaných liekov ("ZKL") sa zapisuje ako:

➢ prvý biologicky podobný liek - ak v čase podania žiadosti o jeho zaradenie do

ZKL nebol v zozname kategorizovaných liekov v príslušnej referenčnej skupine

zaradený iný biologicky podobný liek

➢ druhý biologicky podobný liek - ak v čase podania žiadosti o jeho zaradenie

do ZKL bol v ZKL v príslušnej referenčnej skupine zaradený biologicky podobný liek,

ktorý sa považuje za prvý biologicky podobný liek

➢ tretí biologicky podobný liek - ak v čase podania žiadosti o jeho zaradenie do

ZKL bol v ZKL v príslušnej referenčnej skupine zaradený biologicky podobný liek,

ktorý sa považuje za prvý biologicky podobný liek, a biologicky podobný liek, ktorý sa

považuje za druhý biologicky podobný liek

V žiadosti o zaradenie do ZKL sa vždy musí uviesť, že ide o biologicky podobný liek.
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Do ZKL nie je možné zaradiť liek, ak:

▪ ide o prvý biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny alebo

referenčnej podskupiny zaradenej v ZKL a navrhovaná maximálna cena tohto lieku vo verejnej

lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia ako 75% z najnižšej maximálnej ceny

lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti prepočítanej na štandardnú dávku liečiva

lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej podskupine

▪ ide o druhý biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny

alebo referenčnej podskupiny zaradenej v ZKL a navrhovaná maximálna cena tohto lieku vo

verejnej lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia ako 95% z najnižšej

maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti prepočítanej na

štandardnú dávku liečiva lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej podskupine

▪ ide o tretí biologicky podobný liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenčnej skupiny alebo

referenčnej podskupiny zaradenej v ZKL a navrhovaná maximálna cena tohto lieku vo verejnej

lekárni prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je vyššia ako 95% z najnižšej maximálnej ceny

lieku vo verejnej lekárni platnej v deň podania žiadosti prepočítanej na štandardnú dávku liečiva

lieku zaradeného v referenčnej skupine alebo referenčnej podskupine
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➢ Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie
vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony
spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.

➢ Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť
komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy,
profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta.

➢ Za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej
formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia, počtu balení a
dávkovania lieku pri predpisovaní humánneho lieku v rámci poskytovania
zdravotnej starostlivosti je zodpovedný predpisujúci lekár.
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➢ INN preskripcia

• ak ide o liek obsahujúci liečivo uvedené v prílohe č. 1 zákona o liekoch, uvádza
sa ATC kódu liečiva, doplňujúca identifikácia referenčnej skupiny alebo
referenčnej podskupiny, cesta podania, lieková forma, množstvo liečiva v liekovej
forme, veľkosť balenia a počet balení podľa údajov uvedených v ZKL

• pacient má možnosť výberu pri vydávaní lieku medzi originálnym liekom a
náhradnými liekmi, ibaže ich výdaj predpisujúci lekár zakázal z medicínskych
dôvodov

• predpisujúci lekár má možnosť uviesť na lekárskom predpise aj obchodný názov
lieku a jeho ŠÚKL kód (obvykle sa uvádza v zátvorke a má len odporúčací
charakter)

➢ Brand name preskripcia

• ak ide o liek obsahujúci liečivo neuvedené v prílohe č. 1 zákona o liekoch, alebo
ak obsahuje dve alebo viac liečiv, uvádza sa názov lieku, ŠÚKL kód, cesta
podania, lieková forma, množstvo liečiva v liekovej forme, veľkosť balenia a počet
balení
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➢ Pri predpisovaní humánneho lieku (INN aj brand name preskripcii)
predpisujúci lekár môže zakázať výdaj náhradného humánneho lieku,
ktorý je pre pacienta z medicínskych dôvodov nevhodný. Medicínske
dôvody zákazu výdaja náhradného humánneho lieku nevhodného pre
pacienta je predpisujúci lekár povinný zaznamenať do zdravotnej
dokumentácie pacienta.

➢ Názov humánneho lieku, ktorý predpisujúci lekár zakazuje z medicínskych
dôvodov vydať pacientovi, je povinný uviesť v preskričnom zázname a na
rubovej strane lekárskeho predpisu.

➢ Náhradný humánny liek je humánny liek s rovnakým liečivom, rovnakou
cestou podania, rovnakou liekovou formou a rovnakým množstvom liečiva v
liekovej forme, rovnakou alebo nižšou úhradou zdravotnej poisťovne a s
rovnakou alebo nižšou úhradou pacienta ako liek predpísaný v
preskripčnom zázname a na lekárskom predpise.



Osoba, ktorá vydáva humánny liek:

▪ zodpovedá za správnosť výdaja podľa preskripčného záznamu alebo lekárskeho

predpisu,

▪ pri výdaji humánneho lieku, ktorý je uhrádzaný alebo čiastočne uhrádzaný na základe

verejného zdravotného poistenia, je povinná informovať pacienta o možnosti

výberu náhradného humánneho lieku a o výške doplatku pacienta za všetky

náhradné humánne lieky podľa platného ZKL, ktoré je možné vydať na základe

predloženého preskripčného záznamu alebo lekárskeho predpisu,

▪ je povinná vydať pacientovi humánny liek, ktorého liečivo je uvedené v prílohe

č. 1 zákona o liekoch, ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom

pacienta a ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak.

O výbere medzi originálnym a náhradným liekom v lekárni tak v prípade INN preskripcie

ako aj v prípade brand name preskripcie s konečnou platnosťou vždy rozhoduje pacient.
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Sú pojmy náhradný humánny liek a biologicky podobný liek totožné?

▪ Náhradný humánny liek je humánny liek s rovnakým liečivom, rovnakou cestou
podania, rovnakou liekovou formou a rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme,
rovnakou alebo nižšou úhradou zdravotnej poisťovne a s rovnakou alebo nižšou
úhradou pacienta ako liek predpísaný v preskripčnom zázname a na lekárskom
predpise.

▪ Biologicky podobný liek je biotechnologická kópia biologického lieku, ktorá má
porovnávacími klinickými skúškami dokázanú podobnosť vo fyzikálno-chemických
vlastnostiach, účinnosti a bezpečnosti.

▪ Náhradný humánny liek predstavuje liek s obsahom rovnakého liečiva (s rovnakým
chemickým vzorcom), u ktorého sa predpokladá rovnaká účinnosť, ktorá sa
nepreukazuje klinickým skúšaním, biologicky podobný liek predstavuje
biotechnologickú kópiu biologického lieku, pri ktorej musí byť preukazovaná
podobnosť vo fyzikálno-chemických vlastnostiach, účinnosti a bezpečnosti.
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Zdravotná poisťovňa môže po vopred udelenom súhlase poistencovi uhradiť
najviac vo výške podľa § 88 ods. 12 zákona o liekoch:

▪ liek, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov ani v
zozname liekov s úradne určenou cenou,

▪ zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je zaradená v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok, v zozname kategorizovaných špeciálnych
zdravotníckych materiálov, ani v zozname zdravotníckych pomôcok s
úradne určenou cenou,

▪ dietetickú potravinu, ktorá nie je zaradená v zozname kategorizovaných
dietetických potravín ani v zozname dietetických potravín s úradne určenou
cenou,
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Zdravotná poisťovňa môže po vopred udelenom súhlase poistencovi uhradiť
najviac vo výške podľa § 88 ods. 12 zákona o liekoch:

▪ liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov, ktorý nespĺňa
preskripčné obmedzenie alebo indikačné obmedzenie,

▪ zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok, ktorá nespĺňa preskripčné obmedzenie alebo
indikačné obmedzenie alebo je predpísaná nad rámec množstvového limitu
alebo finančného limitu,

▪ zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných špeciálnych
zdravotníckych materiálov, ktorá nespĺňa preskripčné obmedzenie alebo
indikačné obmedzenie alebo je predpísaná nad rámec množstvového
limitu,

▪ dietetickú potravinu zaradenú v zozname kategorizovaných dietetických
potravín, ktorá nespĺňa preskripčné obmedzenie alebo indikačné
obmedzenie alebo je predpísaná nad rámec množstvového limitu alebo
finančného limitu.
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Zdravotná poisťovňa môže po vopred udelenom súhlase poistencovi plne
uhradiť:

▪ neregistrovaný liek, ktorého použitie povolilo MZ SR podľa zákona o
liekoch,

▪ registrovaný liek, ktorého použitie na terapeutickú indikáciu, ktorá nie je
uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku, povolilo MZ SR podľa
zákona o liekoch,

▪ dietetickú potravinu pre pacientov s metabolickou poruchou, ktorej
prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:300 000.
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Úhradu podľa § 88 ods. 7 a 8 zákona o liekoch môže zdravotná poisťovňa
odsúhlasiť v odôvodnených prípadoch, najmä vtedy, ak je poskytnutie lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny s prihliadnutím na zdravotný
stav poistenca jedinou vhodnou možnosťou; úhradu odsúhlasuje zdravotná
poisťovňa na základe písomnej žiadosti poskytovateľa.

V prípade epidemického výskytu choroby, pandemického výskytu choroby
alebo výnimočnej situácie vyplývajúcej z prírodnej alebo ekologickej katastrofy
zdravotná poisťovňa poistencom plne alebo čiastočne uhrádza lieky,
zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny podľa § 88 ods. 7 a 8 záíkona
o liekoch na príkaz MZ SR; v takých prípadoch sa žiadosť poskytovateľa alebo
predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne nevyžadujú.
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Zdravotná poisťovňa môže uhradiť liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú
potravinu podľa § 88 ods. 7 zákona o liekoch najviac vo výške:

▪ 90% z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vypočítanej
podľa § 88 ods. 11 zákona o liekoch, ak ide o liek, zdravotnícku pomôcku alebo
dietetickú potravinu, od ktorej prvého predaja uplynulo najviac 12 kalendárnych
mesiacov,

▪ 80% z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vypočítanej
podľa § 88 ods. 11 zákona o liekoch, ak ide o liek, zdravotnícku pomôcku alebo
dietetickú potravinu, od ktorej prvého predaja uplynulo viac ako 12, ale menej
ako 24 kalendárnych mesiacov,

▪ 75% z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vypočítanej
podľa § 88 ods. 11 zákona o liekoch, ak ide o liek, zdravotnícku pomôcku alebo
dietetickú potravinu, od ktorej prvého predaja uplynulo viac ako 24
kalendárnych mesiacov.

* Za prvý predaj lieku zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v Slovenskej republike sa
považuje predaj v mesiaci, v ktorom bola evidovaná prvá spotreba lieku, zdravotníckej pomôcky alebo
dietetickej potraviny podľa hlásení Národnému centru zdravotníckych informácií.
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Cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, o ktorej úhradu
žiada poskytovateľ, sa vypočíta ako súčet

a) úradne určenej ceny lieku, úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
alebo úradne určenej ceny dietetickej potraviny alebo európskej referenčnej
ceny lieku, európskej referenčnej ceny zdravotníckej pomôcky alebo európskej
referenčnej ceny dietetickej potraviny, ak nie je úradne určená cena,

b) ceny obchodného výkonu držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov,

c) ceny obchodného výkonu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo verejnej lekárni a

d) dane z pridanej hodnoty.

Zdravotná poisťovňa môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa
uhradiť liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu podľa § 88
ods. 7 zákona o liekoch aj nad rámec limitov uvedených v § 88 ods. 12.
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Všetky informácie obsiahnuté v tejto prezentácii majú výhradne
všeobecný vzdelávací charakter, nepredstavujú právnu radu ani
žiadnu inú formu poradenstva a ich výhradným účelom je
poskytnutie len rámcových informácií o príslušných témach.

Uvedené informácie preto nie je možné považovať za úplné ani za
dostatočné pre rozhodovanie či konanie na ich základe, ani sa
nedajú použiť namiesto poradenstva poskytovaného odborným
poradcom.

Advokátska kancelária POLAKOVIČ & PARTNERS preto nenesie
žiadnu zodpovednosť za prípadné škody či straty spôsobené
konaním alebo opomenutím zo strany osôb využívajúcich
informácie obsiahnuté v tejto prezentácii.



POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.

advokátska kancelária

Vysoká 19, 811 06 Bratislava

Slovenská republika


