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Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 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 

 

 

  

 

 

Subjekt Pripomienka   

SLeK K Čl. I bod 4. a bod 5. Návrhu 

1. K Čl. I bod 4. a bod 5. Návrhu: Doterajšie znenie § 89 sa v celom rozsahu 

nahrádza znením: „ § 89 Pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku 

poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu musí 

zostať nezmenený pri zmene predajnej ceny a) lieku vo verejnej lekárni 

alebo v pobočke verejnej lekárne, b) zdravotníckej pomôcky vo výdajni 

zdravotníckych pomôcok, verejnej lekárni alebo v pobočke verejnej lekárne, 

c) dietetickej potraviny vo verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne, 

d) zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných 

špeciálnych zdravotníckych materiálov pri jej dodaní poskytovateľovi.“ 

Odôvodnenie: Výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 

potravín je zabezpečením ústavného práva občana na poskytnutie bezplatnej 

zdravotnej starostlivosti v zmysle Článku 40 Ústavy Slovenskej republiky. 

Výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vykonáva 

držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej 

lekárni a v pobočke verejnej lekárne, ktorý za tieto svoje služby dostáva 

finančnú náhradu vo forme obchodného výkonu. Zoznamom 

kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 

O N 



stanovený maximálny doplatok pacienta má kryť oprávnené náklady držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti s poskytovaním 

lekárenskej starostlivosti spojené, pričom znižovanie výšky doplatku 

umožnené inštitútom zľavy z doplatku pod úroveň oprávnených nákladov je 

stav, ktorý vedie k deformovaniu trhového prostredia a teda smeruje k 

obmedzovaniu hospodárskej súťaže, keďže znižuje rozsah konkurenčnej 

aktivity jednotlivých poskytovateľov lekárenskej starostlivosti vo verejných 

lekárňach, a to najmä na úkor poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, 

ktorí nie sú spravovaní „materskou“ spoločnosťou resp. nie sú spojení pod 

jednu značku. Zavedením zliav na doplatky sa vytratil efekt regulácie cien, 

ktorej prioritným cieľom je obmedzenie plytvania liekmi. Ako je známe, 

neustále dochádza k rastu nákladov na lieky a k rastu ich spotreby, pričom 

možnosť ovplyvnenia výšku doplatku pacienta trend rastu spotreby liekov 

obyvateľstvom len umocňuje. V súčasnosti dochádza zo strany niektorých 

držiteľov registrácií ku kompenzácii tohto zníženia vybraným 

poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, čím sú niektorí pacienti 

neodôvodnene zvýhodňovaní oproti iným. Zároveň je pre držiteľov 

registrácii výhodnejšie a procesne jednoduchšie kompenzovať časť doplatku 

konkrétnemu poskytovateľovi namiesto oficiálneho zníženia ceny v rámci 

kategorizačného procesu. Týmto postupom dochádza k umelému 

udržiavaniu vyššej konečnej ceny lieku, čo má nepriaznivý vplyv na verejné 

zdroje. Solidárny systém zdravotnej starostlivosti má zabezpečiť rovnakú 

zdravotnú starostlivosť každému a to aj bez ohľadu na výber poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti a jeho finančné možnosti. Podľa odôvodnenia 

Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 11.09.2008 IV. ÚS 

267/08-10: „Každé zdravotnícke zariadenie je za rovnakých podmienok 

povinné poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom a každý občan na 

základe zdravotného poistenia má na ňu bez akéhokoľvek rozdielu právo.“ 



Inštitút zľavy z doplatku nezaručuje pacientom výdaj liekov za jednotné 

ceny, pričom poskytnutie zľavy z doplatku nie je pre pacienta 

nárokovateľné.  

SLeK Zákona č. 363.2011 Z. z.  

2. Navrhujeme zavedenie legálnej definície pojmu „predajná cena“ a pojmu 

„pomer úhrady“ na účely zákona 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 

Odôvodnenie: Za účelom vymedzenia významu pojmu „predajná cena“ a 

pojmu „pomer úhrady“ navrhujeme zavedenie ich legálnej definície.  
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Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 

O – obyčajná 

Z – zásadná  
A – akceptovaná 

ČA – čiastočne akceptovaná 

N – neakceptovaná 
 


