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Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

  

 

 

Subjekt Pripomienka   

SLeK Čl. I Návrhu 

§ 8 Zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

dopĺňa odsekom 16, ktorý znie: „(16) Zdravotná poisťovňa uhrádza 

držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti paušálnu 

úhradu za poskytovanie lekárenskej pohotovostnej službyxx) podľa podielu 

jej poistencov na celkovom počte poistencov a úhradu poskytnutej 

lekárenskej starostlivosti. Výšku paušálnej úhrady za poskytovanie 

lekárenskej pohotovostnej službyxx), spôsob a pravidlá jej výpočtu ustanoví 

vláda nariadením.“ xx) § 25a Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Odôvodnenie: Dňa 15.06.2018 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v § 25a definujúca lekárenskú pohotovostnú službu. 

Žiadny právny predpis odmeňovanie výkonu lekárenských pohotovostných 

služieb neupravuje a to ani na rozdiel od vo vzťahu k porovnateľnej právnej 

úprave ambulantnej pohotovostnej služby či zubno-lekárskej pohotovostnej 

služby. Financovanie výkonu lekárenskej pohotovostnej služby nie je 
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zabezpečované ani z prostriedkov z verejného zdravotného poistenia ani z 

výberu poplatkov od poistencov za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Výkon lekárenskej pohotovostnej služby je jedinou 

pohotovostnou službou v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

ktorej výkon nie je zabezpečovaný ani z prostriedkov z verejného 

zdravotného poistenia ani z výberu poplatkov od poistencov za služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na existenciu 

zdrojov verejného zdravotného poistenia, rovnako ako bolo uplatnené v 

legislatívnych procesoch LP/2017/275, PI/2018/142, LP/2018/546, 

LP/2018/593, LP/2018/908, PI/2019/10, LP/2019/49, PI/2019/70, opätovne 

navrhujeme legislatívne zaviesť úhrady pre držiteľov povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti z prostriedkov verejného 

zdravotného poistenia tak, aby sa rovnako ako v prípade ambulantnej 

pohotovostnej služby, zabezpečilo primerané finančné krytie ekonomicky 

oprávnených nákladov poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby, aby 

držitelia mohli poskytovať lekárenskú pohotovostnú službu v požadovanej 

kvalite a na adekvátnej úrovni. Poukazujeme na skutočnosť, že dňa 9. 8. 

2018, Ministerstvo zdravotníctva SR písomne v zápisnici z rozporového 

konania bez výhrad a v Slovenskou lekárnickou komorou navrhovanom 

znení akceptovalo zásadnú pripomienku komory, obsahom ktorej je 

povinnosť zdravotnej poisťovne uhrádzať držiteľovi povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti paušálnu úhradu za poskytovanie 

lekárenskej pohotovostnej služby tak, ako je vyššie opakovane navrhované. 

Na základe verejného prísľubu Ministerky zdravotníctva Slovenskej 

republiky, doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD., prezentovaného v rámci 

plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky 

konaného dňa 24. 9. 2018, Slovenská lekárnická komora Inštitútu zdravotnej 

politiky Ministerstva zdravotníctva SR predložila v mesiaci január 2019 



analýzu vplyvov, podľa ktorej by celkové zaťaženie rozpočtu verejnej 

správy poskytovaním paušálnej úhrady za poskytovanie lekárenskej 

pohotovostnej služby predstavovalo sumu maximálne 2 696 242,50 EUR. Aj 

napriek skutočnosti existencie päťnásobnej novelizácie Zákona č. 581/2004 

Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v období od novej legislatívnej 

definície lekárenskej pohotovostnej služby, financovanie lekárenskej 

pohotovostnej služby nie je zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky riešené.  

SLeK Čl. I Návrhu 

V § 6 ods. 1 Zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 

dopĺňa písmenom ab), ktoré znie: „ab) uhrádza držiteľovi povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti paušálnu úhradu za poskytovanie 

lekárenskej pohotovostnej službyxx)“ Odôvodnenie: Dňa 15.06.2018 

nadobudla účinnosť novela Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 

25a definujúca lekárenskú pohotovostnú službu. Žiadny právny predpis 

odmeňovanie výkonu lekárenských pohotovostných služieb neupravuje a to 

ani na rozdiel od vo vzťahu k porovnateľnej právnej úprave ambulantnej 

pohotovostnej služby či zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Financovanie 

výkonu lekárenskej pohotovostnej služby nie je zabezpečované ani z 

prostriedkov z verejného zdravotného poistenia ani z výberu poplatkov od 

poistencov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Výkon lekárenskej pohotovostnej služby je jedinou pohotovostnou službou 

v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorej výkon nie je 

zabezpečovaný ani z prostriedkov z verejného zdravotného poistenia ani z 
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výberu poplatkov od poistencov za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na existenciu zdrojov verejného 

zdravotného poistenia, rovnako ako bolo uplatnené v legislatívnych 

procesoch LP/2017/275, PI/2018/142, LP/2018/546, LP/2018/593, 

LP/2018/908, PI/2019/10, LP/2019/49, PI/2019/70, opätovne navrhujeme 

legislatívne zaviesť úhrady pre držiteľov povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia 

tak, aby sa rovnako ako v prípade ambulantnej pohotovostnej služby, 

zabezpečilo primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov 

poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby, aby držitelia mohli 

poskytovať lekárenskú pohotovostnú službu v požadovanej kvalite a na 

adekvátnej úrovni. Poukazujeme na skutočnosť, že dňa 9. 8. 2018, 

Ministerstvo zdravotníctva SR písomne v zápisnici z rozporového konania 

bez výhrad a v Slovenskou lekárnickou komorou navrhovanom znení 

akceptovalo zásadnú pripomienku komory, obsahom ktorej je povinnosť 

zdravotnej poisťovne uhrádzať držiteľovi povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti paušálnu úhradu za poskytovanie lekárenskej 

pohotovostnej služby tak, ako je vyššie opakovane navrhované. Na základe 

verejného prísľubu Ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky, doc. 

MUDr. Andrey Kalavskej, PhD., prezentovaného v rámci plenárneho 

zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky konaného 

dňa 24. 9. 2018, Slovenská lekárnická komora Inštitútu zdravotnej politiky 

Ministerstva zdravotníctva SR predložila v mesiaci január 2019 analýzu 

vplyvov, podľa ktorej by celkové zaťaženie rozpočtu verejnej správy 

poskytovaním paušálnej úhrady za poskytovanie lekárenskej pohotovostnej 

služby predstavovalo sumu maximálne 2 696 242,50 EUR. Aj napriek 

skutočnosti existencie päťnásobnej novelizácie Zákona č. 581/2004 Z. z. o 

zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o 



zmene a doplnení niektorých zákonov v období od novej legislatívnej 

definície lekárenskej pohotovostnej služby, financovanie lekárenskej 

pohotovostnej služby nie je zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky riešené.  

SLeK Čl. II Návrhu 

V § 45 Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

dopĺňa ods. 4 v znení: „Slovenská lekárnická komora spolupracuje so 

samosprávnym krajom pri organizovaní a nariaďovaní lekárenskej 

pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu.x) x) Zákon č. 362/2011 

Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov“ Odôvodnenie: Navrhuje sa oprávnenie Slovenskej lekárnickej 

komory spolupracovať so samosprávnym krajom pri organizovaní a 

nariaďovaní lekárenskej pohotovostnej služby. 

Z N 

SLeK Čl. II Návrhu 

V § 80aa Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa dopĺňa ods. 4 v znení: „Mzda farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)] 

za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom 

vzťahu v pohotovostnej lekárni xx) je najmenej 1,25 % priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky 

predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva mzda.“ xx) § 25a ods. 

1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odôvodnenie: 
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Upravuje sa mzda farmaceutov, ktorí poskytujú lekárenskú pohotovostnú 

službu, a to z dôvodu, aby ich mzda za tento výkon bola príslušne 

ohodnotená a garantovaná.  

SLeK Čl. III Návrhu 

Doterajšie znenie § 25a Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa nahrádza nasledovným znením: „§ 25a Lekárenská 

pohotovostná služba (1) Lekárenská pohotovostná služba je zdravotná 

starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť lekárenskej starostlivosti v 

čase nariadenom samosprávnym krajom. (2) Lekárenskú pohotovostnú 

službu je samosprávny kraj oprávnený nariadiť držiteľovi povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, v pobočke 

verejnej lekárne, alebo v nemocničnej lekární s oddelením výdaja liekov 

verejnosti, s miestom výkonu činnosti v spádovom území podľa osobitného 

predpisu30ac) takého pevného bodu, pre ktorý bolo vydané povolenie na 

prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby30ad) 

a to v pracovných dňoch v čase od 16.00 do 22.00 hodiny a v dňoch 

pracovného pokoja v čase od 7.00 do 22.00 hodiny (ďalej len „pohotovostná 

lekáreň“). (3) Pohotovostná lekáreň je povinná zabezpečiť poskytovanie 

lekárenskej pohotovostnej služby nariadenej samosprávnym krajom. (4) 

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej 

pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr mesiac pred 

začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania 

lekárenskej pohotovostnej služby vyhotovuje. Ak má samosprávny kraj e-

mailovú adresu poskytovateľa lekárenskej starostlivosti rozpísaného v 

rozpise zabezpečenia lekárenskej pohotovostnej služby, zašle rozpis 

zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby aj na túto e-
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mailovú adresu, a to najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré sa 

rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby 

vyhotovuje. Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby samosprávny kraj 

vyhotovuje najmenej na obdobie kalendárneho mesiaca. (5) Rozpis 

zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby podľa odseku 

4 obsahuje a) dátum a čas poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby b) 

názov a adresu lekárne poskytujúcej lekárenskú pohotovostnú službu, (6) 

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby sa 

považuje za doručený poskytovateľom poskytujúcim lekárenskú 

starostlivosť na území samosprávneho kraja dňom nasledujúcim po 

zverejnení na webovom sídle samosprávneho kraja. (7) Pohotovostnej 

lekárni patrí za výkon lekárenskej pohotovostnej služby úhrada podľa 

osobitného predpisu xxx).“ xxx) § 8 ods. 16 zákona č. 581/2004 Z. z. o 

zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Odôvodnenie: Navrhuje sa zavedenie novej legálnej definície lekárenskej 

pohotovostnej služby a mechanizmus jej nariaďovania.  

SLeK Čl. III Návrhu 

Doterajšie znenie §135 ods. 1 písm. d) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov sa nahrádza nasledovným znením „d) v 

spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje a nariaďuje 

poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni, v 

pobočke verejnej lekárne, v nemocničnej lekární s oddelením výdaja liekov 

verejnosti,“ Odôvodnenie: Vytvára sa právny základ spolupráce 

samosprávneho kraja a Slovenskej lekárnickej komory pri organizovaní 

lekárenskej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu a zároveň 
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vzhľadom na doterajšie znenie § 135 ods. 1 písm. d) zákona a z neho 

vyplývajúcu absenciu oprávnenia samosprávneho kraja organizovať a 

nariaďovať poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby v pobočke 

verejnej lekárne a v nemocničnej lekární s oddelením výdaja liekov 

verejnosti sa navrhuje rozšírenie právomoci samosprávneho kraja 

organizovať a nariaďovať poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby aj 

v prípade týchto lekární.  

SLeK Čl. III Návrhu 

V § 20 ods. 8 Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa vypúšťajú slová: „a pohotovostnú lekárenskú službu.“ 

Odôvodnenie: Vytvára sa právny základ možnosti nariadenia výkonu 

lekárenskej pohotovostnej služby aj pobočke verejnej lekárne.  
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SLeK Čl. III Návrhu 

V §135 ods. 1 písm. c) Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa za slovo „lekárne“ vkladajú slová „pobočky verejnej lekárne, 

nemocničnej lekárne s oddelením výdaja liekov verejnosti“ Odôvodnenie: 

Vzhľadom na doterajšie znenie § 135 ods. 1 písm. c) zákona a z neho 

vyplývajúcu absenciu oprávnenia samosprávneho kraja schvaľovať 

prevádzkový čas pobočky verejnej lekárne a nemocničnej lekárne s 

oddelením výdaja liekov verejnosti sa navrhuje rozšírenie právomoci 

samosprávneho kraja schvaľovať aj prevádzkový čas pobočky verejnej 

lekárne a nemocničnej lekárne s oddelením výdaja liekov verejnosti.  

Z N 

SLeK nad rámec Návrhu 

V § 10 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
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súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa za slovo „starostlivosť“ 

vkladajú slová „a lekárenskú pohotovostnú službu“. Doterajšie znenie 

odkazu 9), ktorý znie „9) Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v 

znení neskorších predpisov“ sa nahrádza slovami „9) Zákon č. 362/2011 Z. 

z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov“ Odôvodnenie: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov všeobecným 

spôsobom upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pričom v § 7 ods. 

1 definuje formy zdravotnej starostlivosti ako ambulantnú, ústavnú, 

lekárenskú a ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci. 

Súčasne pre ambulantnú, ústavnú zdravotnú starostlivosť a ošetrovateľskú 

starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci určuje zákonné podmienky ich 

poskytovania, pričom v § 10 pre lekárenskú starostlivosť odkazuje na Zákon 

o liekoch. V kontexte zavedenia definície pohotovostných služieb 

(ambulantná, zubnolekárska a ústavná) je potrebné definovať aj pojem 

lekárenskej pohotovostnej služby, ktorého právna úprava v súčasnosti 

absentuje. Zmena odkazu 9) vychádza z aktuálne platného znenia Zákona č. 

362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

SLeK nad rámec Návrhu 

V § 38 ods. 3 písm. d) Zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 
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úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov sa slová „štatistické spracúvanie lekárskeho 

predpisu“ nahrádzajú slovami „vytvorenie dispenzačného záznamuxxx) a 

spracovanie dispenzačného záznamuxxxx)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 

xxx) znie: xxx)§ 121 ods. 3 písm. d) Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Poznámka pod čiarou k odkazu xxxx) znie: xxxx) § 8 ods. 16 zákona č. 

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odôvodnenie: 

Vytvorenie dispenzačného záznamu spojené s jeho viacnásobným 

spracúvaním pri zohľadnení viacerých zákonných oznamovacích povinností 

držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, nepredstavuje 

len štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu/poukazu, ale je aj nástrojom 

následnej kontroly, evidencie a spracovania pre účely plnenia ďalších 

oznamovacích povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti a preto sa definuje nové označenie služby. Vytvorenie 

dispenzačného záznamu je predpokladom nároku poskytovateľa lekárenskej 

starostlivosti na úhradu zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. 

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sú jediným segmentom v systéme 

zdravotnej starostlivosti, ktorých príjmy nielen že nie sú každoročne 

valorizované, ale naopak, vzhľadom k úpravám cien liekov a naviazaniu 

odmeny poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na cenu lieku majú 

klesajúci charakter. Za posledných desať rokov, napriek rastúcemu trhu, 

hodnota hrubého obchodného rozpätia poskytovateľov lekárenskej 

starostlivosti nerástla. Zároveň v súvislosti so zavedením nových povinností 

– hlavne v oblasti elektronického zdravotníctva a FMD – rástli náklady 

poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na implementáciu potrebných 

technológií. Je potrebné pripomenúť, že poskytovatelia ambulantnej a 



ústavnej zdravotnej starostlivosti boli – na rozdiel od poskytovateľov 

lekárenskej starostlivosti – finančne motivovaní k zapojeniu sa do e-zdravia, 

pričom významné množstvo týchto poskytovateľov dodnes ignoruje 

povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Poskytovatelia lekárenskej 

starostlivosti boli pri zavádzaní e-zdravia najaktívnejšími poskytovateľmi. 

Považujeme za absolútne neprijateľné, aby boli za túto svoju iniciatívu 

sankcionovaní ďalším znížením finančných príjmov. Paušálne poplatky sú 

súčasťou zdravotníckych systémov vo viacerých krajinách EU. Preto 

navrhujeme stanovenie maximálnej a minimálnej výšky úhrady vytvorenia 

dispenzačného záznamu a spracovania dispenzačného záznamu s tým, že 

zároveň je potrebné zohľadniť vyvolané náklady poskytovateľov spojené s 

implementáciou zákonných požiadaviek existujúcej e-preskripcie. Zároveň 

sa navrhuje oslobodenie poistenca od úhrady za spracovanie údajov 

uvedených na lekárskom predpise pri výdaji lieku predpísaného v rámci 

ambulantnej pohotovostnej služby, zubnolekárskej pohotovostnej služby a 

ústavnej pohotovostnej služby, čím dôjde k zníženiu ekonomickej záťaže 

poistencov v spojení s výdajom liekov vydaných v spojení s poskytovaním 

pohotovostnej služby.  

SLeK nad rámec Návrhu 

V § 38 ods. 3 Zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za 

služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov sa vypúšťa písm. e). Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako 

písmená e) a f). Odôvodnenie: Vytvorenie dispenzačného záznamu spojené s 

jeho viacnásobným spracúvaním pri zohľadnení viacerých zákonných 

oznamovacích povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti, nepredstavuje len štatistické spracúvanie lekárskeho 
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predpisu/poukazu, ale je aj nástrojom následnej kontroly, evidencie a 

spracovania pre účely plnenia ďalších oznamovacích povinností držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a preto sa definuje nové 

označenie služby. Vytvorenie dispenzačného záznamu je predpokladom 

nároku poskytovateľa lekárenskej starostlivosti na úhradu zo zdrojov 

verejného zdravotného poistenia. Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sú 

jediným segmentom v systéme zdravotnej starostlivosti, ktorých príjmy 

nielen že nie sú každoročne valorizované, ale naopak, vzhľadom k úpravám 

cien liekov a naviazaniu odmeny poskytovateľov lekárenskej starostlivosti 

na cenu lieku majú klesajúci charakter. Za posledných desať rokov, napriek 

rastúcemu trhu, hodnota hrubého obchodného rozpätia poskytovateľov 

lekárenskej starostlivosti nerástla. Zároveň v súvislosti so zavedením nových 

povinností – hlavne v oblasti elektronického zdravotníctva a FMD – rástli 

náklady poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na implementáciu 

potrebných technológií. Je potrebné pripomenúť, že poskytovatelia 

ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti boli – na rozdiel od 

poskytovateľov lekárenskej starostlivosti – finančne motivovaní k zapojeniu 

sa do e-zdravia, pričom významné množstvo týchto poskytovateľov dodnes 

ignoruje povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Poskytovatelia 

lekárenskej starostlivosti boli pri zavádzaní e-zdravia najaktívnejšími 

poskytovateľmi. Považujeme za absolútne neprijateľné, aby boli za túto 

svoju iniciatívu sankcionovaní ďalším znížením finančných príjmov. 

Paušálne poplatky sú súčasťou zdravotníckych systémov vo viacerých 

krajinách EU. Preto navrhujeme stanovenie maximálnej a minimálnej výšky 

úhrady vytvorenia dispenzačného záznamu a spracovania dispenzačného 

záznamu s tým, že zároveň je potrebné zohľadniť vyvolané náklady 

poskytovateľov spojené s implementáciou zákonných požiadaviek 

existujúcej e-preskripcie. Zároveň sa navrhuje oslobodenie poistenca od 



úhrady za spracovanie údajov uvedených na lekárskom predpise pri výdaji 

lieku predpísaného v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, 

zubnolekárskej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby, čím 

dôjde k zníženiu ekonomickej záťaže poistencov v spojení s výdajom liekov 

vydaných v spojení s poskytovaním pohotovostnej služby.  

SLeK nad rámec Návrhu 

V § 38 ods. 6 Zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za 

služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov sa slová „a f)“ nahrádzajú slovami „a e)“. Odôvodnenie: 

Vytvorenie dispenzačného záznamu spojené s jeho viacnásobným 

spracúvaním pri zohľadnení viacerých zákonných oznamovacích povinností 

držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, nepredstavuje 

len štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu/poukazu, ale je aj nástrojom 

následnej kontroly, evidencie a spracovania pre účely plnenia ďalších 

oznamovacích povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti a preto sa definuje nové označenie služby. Vytvorenie 

dispenzačného záznamu je predpokladom nároku poskytovateľa lekárenskej 

starostlivosti na úhradu zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. 

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sú jediným segmentom v systéme 

zdravotnej starostlivosti, ktorých príjmy nielen že nie sú každoročne 

valorizované, ale naopak, vzhľadom k úpravám cien liekov a naviazaniu 

odmeny poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na cenu lieku majú 

klesajúci charakter. Za posledných desať rokov, napriek rastúcemu trhu, 

hodnota hrubého obchodného rozpätia poskytovateľov lekárenskej 

starostlivosti nerástla. Zároveň v súvislosti so zavedením nových povinností 

– hlavne v oblasti elektronického zdravotníctva a FMD – rástli náklady 
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poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na implementáciu potrebných 

technológií. Je potrebné pripomenúť, že poskytovatelia ambulantnej a 

ústavnej zdravotnej starostlivosti boli – na rozdiel od poskytovateľov 

lekárenskej starostlivosti – finančne motivovaní k zapojeniu sa do e-zdravia, 

pričom významné množstvo týchto poskytovateľov dodnes ignoruje 

povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Poskytovatelia lekárenskej 

starostlivosti boli pri zavádzaní e-zdravia najaktívnejšími poskytovateľmi. 

Považujeme za absolútne neprijateľné, aby boli za túto svoju iniciatívu 

sankcionovaní ďalším znížením finančných príjmov. Paušálne poplatky sú 

súčasťou zdravotníckych systémov vo viacerých krajinách EU. Preto 

navrhujeme stanovenie maximálnej a minimálnej výšky úhrady vytvorenia 

dispenzačného záznamu a spracovania dispenzačného záznamu s tým, že 

zároveň je potrebné zohľadniť vyvolané náklady poskytovateľov spojené s 

implementáciou zákonných požiadaviek existujúcej e-preskripcie. Zároveň 

sa navrhuje oslobodenie poistenca od úhrady za spracovanie údajov 

uvedených na lekárskom predpise pri výdaji lieku predpísaného v rámci 

ambulantnej pohotovostnej služby, zubnolekárskej pohotovostnej služby a 

ústavnej pohotovostnej služby, čím dôjde k zníženiu ekonomickej záťaže 

poistencov v spojení s výdajom liekov vydaných v spojení s poskytovaním 

pohotovostnej služby.  

SLeK nad rámec Návrhu 

V § 38 ods. 8 písm. d) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 

úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov sa dopĺňa bod 4. v znení: „4. poistenec pri výdaji 

lieku predpísaného v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, 

zubnolekárskej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby.“ 
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Odôvodnenie: Vytvorenie dispenzačného záznamu spojené s jeho 

viacnásobným spracúvaním pri zohľadnení viacerých zákonných 

oznamovacích povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti, nepredstavuje len štatistické spracúvanie lekárskeho 

predpisu/poukazu, ale je aj nástrojom následnej kontroly, evidencie a 

spracovania pre účely plnenia ďalších oznamovacích povinností držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a preto sa definuje nové 

označenie služby. Vytvorenie dispenzačného záznamu je predpokladom 

nároku poskytovateľa lekárenskej starostlivosti na úhradu zo zdrojov 

verejného zdravotného poistenia. Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sú 

jediným segmentom v systéme zdravotnej starostlivosti, ktorých príjmy 

nielen že nie sú každoročne valorizované, ale naopak, vzhľadom k úpravám 

cien liekov a naviazaniu odmeny poskytovateľov lekárenskej starostlivosti 

na cenu lieku majú klesajúci charakter. Za posledných desať rokov, napriek 

rastúcemu trhu, hodnota hrubého obchodného rozpätia poskytovateľov 

lekárenskej starostlivosti nerástla. Zároveň v súvislosti so zavedením nových 

povinností – hlavne v oblasti elektronického zdravotníctva a FMD – rástli 

náklady poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na implementáciu 

potrebných technológií. Je potrebné pripomenúť, že poskytovatelia 

ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti boli – na rozdiel od 

poskytovateľov lekárenskej starostlivosti – finančne motivovaní k zapojeniu 

sa do e-zdravia, pričom významné množstvo týchto poskytovateľov dodnes 

ignoruje povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Poskytovatelia 

lekárenskej starostlivosti boli pri zavádzaní e-zdravia najaktívnejšími 

poskytovateľmi. Považujeme za absolútne neprijateľné, aby boli za túto 

svoju iniciatívu sankcionovaní ďalším znížením finančných príjmov. 

Paušálne poplatky sú súčasťou zdravotníckych systémov vo viacerých 

krajinách EU. Preto navrhujeme stanovenie maximálnej a minimálnej výšky 



úhrady vytvorenia dispenzačného záznamu a spracovania dispenzačného 

záznamu s tým, že zároveň je potrebné zohľadniť vyvolané náklady 

poskytovateľov spojené s implementáciou zákonných požiadaviek 

existujúcej e-preskripcie. Zároveň sa navrhuje oslobodenie poistenca od 

úhrady za spracovanie údajov uvedených na lekárskom predpise pri výdaji 

lieku predpísaného v rámci ambulantnej pohotovostnej služby, 

zubnolekárskej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby, čím 

dôjde k zníženiu ekonomickej záťaže poistencov v spojení s výdajom liekov 

vydaných v spojení s poskytovaním pohotovostnej služby.  

SLeK nad rámec Návrhu 

V § 38a Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za 

služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov sa doterajšie znenie ods. 7 nahrádza nasledovným znením: „(7) 

Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji liekov, zdravotníckych 

pomôcok alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby 

uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) najviac 0,64 % zo sumy životného 

minimaxxxx) za predchádzajúci kalendárny rok, minimálne však 0,50 eur, 

ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. 

d). Výšku poplatku ustanoví ministerstvo zdravotníctva cenovým opatrením 

vždy k 1. januáru kalendárneho roka.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 

xxxxx) znie: xxxxx) (§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odôvodnenie: Vytvorenie 

dispenzačného záznamu spojené s jeho viacnásobným spracúvaním pri 

zohľadnení viacerých zákonných oznamovacích povinností držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, nepredstavuje len 

štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu/poukazu, ale je aj nástrojom 

Z N 



následnej kontroly, evidencie a spracovania pre účely plnenia ďalších 

oznamovacích povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti a preto sa definuje nové označenie služby. Vytvorenie 

dispenzačného záznamu je predpokladom nároku poskytovateľa lekárenskej 

starostlivosti na úhradu zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. 

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sú jediným segmentom v systéme 

zdravotnej starostlivosti, ktorých príjmy nielen že nie sú každoročne 

valorizované, ale naopak, vzhľadom k úpravám cien liekov a naviazaniu 

odmeny poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na cenu lieku majú 

klesajúci charakter. Za posledných desať rokov, napriek rastúcemu trhu, 

hodnota hrubého obchodného rozpätia poskytovateľov lekárenskej 

starostlivosti nerástla. Zároveň v súvislosti so zavedením nových povinností 

– hlavne v oblasti elektronického zdravotníctva a FMD – rástli náklady 

poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na implementáciu potrebných 

technológií. Je potrebné pripomenúť, že poskytovatelia ambulantnej a 

ústavnej zdravotnej starostlivosti boli – na rozdiel od poskytovateľov 

lekárenskej starostlivosti – finančne motivovaní k zapojeniu sa do e-zdravia, 

pričom významné množstvo týchto poskytovateľov dodnes ignoruje 

povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. Poskytovatelia lekárenskej 

starostlivosti boli pri zavádzaní e-zdravia najaktívnejšími poskytovateľmi. 

Považujeme za absolútne neprijateľné, aby boli za túto svoju iniciatívu 

sankcionovaní ďalším znížením finančných príjmov. Paušálne poplatky sú 

súčasťou zdravotníckych systémov vo viacerých krajinách EU. Preto 

navrhujeme stanovenie maximálnej a minimálnej výšky úhrady vytvorenia 

dispenzačného záznamu a spracovania dispenzačného záznamu s tým, že 

zároveň je potrebné zohľadniť vyvolané náklady poskytovateľov spojené s 

implementáciou zákonných požiadaviek existujúcej e-preskripcie. Zároveň 

sa navrhuje oslobodenie poistenca od úhrady za spracovanie údajov 



uvedených na lekárskom predpise pri výdaji lieku predpísaného v rámci 

ambulantnej pohotovostnej služby, zubnolekárskej pohotovostnej služby a 

ústavnej pohotovostnej služby, čím dôjde k zníženiu ekonomickej záťaže 

poistencov v spojení s výdajom liekov vydaných v spojení s poskytovaním 

pohotovostnej služby.  

SLeK nad rámec Návrhu 

V § 38a Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za 

služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov sa vypúšťa doterajšie znenie ods. 8 a ods. 9. až ods. 11 sa 

označujú ako ods. 8. až ods. 10. Odôvodnenie: Vytvorenie dispenzačného 

záznamu spojené s jeho viacnásobným spracúvaním pri zohľadnení 

viacerých zákonných oznamovacích povinností držiteľa povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti, nepredstavuje len štatistické 

spracúvanie lekárskeho predpisu/poukazu, ale je aj nástrojom následnej 

kontroly, evidencie a spracovania pre účely plnenia ďalších oznamovacích 

povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a 

preto sa definuje nové označenie služby. Vytvorenie dispenzačného 

záznamu je predpokladom nároku poskytovateľa lekárenskej starostlivosti 

na úhradu zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Poskytovatelia 

lekárenskej starostlivosti sú jediným segmentom v systéme zdravotnej 

starostlivosti, ktorých príjmy nielen že nie sú každoročne valorizované, ale 

naopak, vzhľadom k úpravám cien liekov a naviazaniu odmeny 

poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na cenu lieku majú klesajúci 

charakter. Za posledných desať rokov, napriek rastúcemu trhu, hodnota 

hrubého obchodného rozpätia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti 

nerástla. Zároveň v súvislosti so zavedením nových povinností – hlavne v 
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oblasti elektronického zdravotníctva a FMD – rástli náklady poskytovateľov 

lekárenskej starostlivosti na implementáciu potrebných technológií. Je 

potrebné pripomenúť, že poskytovatelia ambulantnej a ústavnej zdravotnej 

starostlivosti boli – na rozdiel od poskytovateľov lekárenskej starostlivosti – 

finančne motivovaní k zapojeniu sa do e-zdravia, pričom významné 

množstvo týchto poskytovateľov dodnes ignoruje povinnosti vyplývajúce z 

príslušnej legislatívy. Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti boli pri 

zavádzaní e-zdravia najaktívnejšími poskytovateľmi. Považujeme za 

absolútne neprijateľné, aby boli za túto svoju iniciatívu sankcionovaní 

ďalším znížením finančných príjmov. Paušálne poplatky sú súčasťou 

zdravotníckych systémov vo viacerých krajinách EU. Preto navrhujeme 

stanovenie maximálnej a minimálnej výšky úhrady vytvorenia 

dispenzačného záznamu a spracovania dispenzačného záznamu s tým, že 

zároveň je potrebné zohľadniť vyvolané náklady poskytovateľov spojené s 

implementáciou zákonných požiadaviek existujúcej e-preskripcie. Zároveň 

sa navrhuje oslobodenie poistenca od úhrady za spracovanie údajov 

uvedených na lekárskom predpise pri výdaji lieku predpísaného v rámci 

ambulantnej pohotovostnej služby, zubnolekárskej pohotovostnej služby a 

ústavnej pohotovostnej služby, čím dôjde k zníženiu ekonomickej záťaže 

poistencov v spojení s výdajom liekov vydaných v spojení s poskytovaním 

pohotovostnej služby.  

 

 

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 

O – obyčajná 

Z – zásadná 

A – akceptovaná 

ČA – čiastočne akceptovaná 

N – neakceptovaná 
 


