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362
ZÁKON
z 13. septembra 2011
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky na zaobchádzanie s humánnymi liekmi
a veterinárnymi liekmi,
b) podmienky na zaobchádzanie so zdravotníckymi pomôckami,
c) poiadavky na skúanie liekov,
d) poiadavky na uvádzanie liekov na trh,
e) poiadavky na uvádzanie zdravotníckych pomôcok
na trh alebo do prevádzky,
f) poiadavky na zabezpeèovanie kvality, úèinnosti
a bezpeènosti liekov a zdravotníckych pomôcok,
g) poiadavky na kontrolu kvality, úèinnosti a bezpeènosti liekov a zdravotníckych pomôcok,
h) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb na úseku farmácie,
i) úlohy orgánov tátnej správy a samosprávy na úseku farmácie.
(2) Na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami v ozbrojených silách, ozbrojených bezpeènostných zboroch a v Hasièskom a záchrannom zbore
sa ustanovenia tohto zákona vzahujú primerane.
§2
Základné pojmy

(3) Nedovolené zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je zaobchádzanie s liekmi a so
zdravotníckymi pomôckami iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon.
(4) Ve¾kodistribúcia liekov je obstarávanie liekov,
lieèiv a pomocných látok od výrobcov liekov, lieèiv a pomocných látok alebo iných ve¾kodistribútorov liekov,
lieèiv a pomocných látok, ich uchovávanie a dodávanie
liekov, lieèiv a pomocných látok osobám oprávneným
pod¾a tohto zákona.
(5) Lieèivo je chemicky jednotná alebo nejednotná
látka ¾udského, rastlinného, ivoèíneho alebo chemického pôvodu, ktorá je nosite¾om biologického úèinku
vyuite¾ného na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, lieèenie chorôb alebo na ovplyvòovanie fyziologických funkcií.
(6) Pomocná látka je chemicky jednotná alebo nejednotná látka, ktorá v mnostve pouitom na výrobu
lieku alebo na prípravu lieku sama nemá terapeutický
úèinok, ale umoòuje alebo u¾ahèuje výrobu lieku alebo prípravu lieku, jeho podávanie, zlepuje jeho kvalitu
alebo stabilitu a biologickú dostupnos.
(7) Liek je lieèivo alebo zmes lieèiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do
liekovej formy a sú urèené na ochranu pred chorobami,
na diagnostiku chorôb, lieèenie chorôb alebo na
ovplyvòovanie fyziologických funkcií.
(8) Homeopatický liek je liek získaný z výrobku, látky alebo z homeopatického základu homeopatickým
výrobným postupom opísaným v Európskom
liekopise1) alebo v liekopise platnom v niektorom èlenskom táte Európskej únie alebo v táte, ktorý je
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát). Homeopatický
liek sa môe získa z viacerých homeopatických základov.

(1) Farmácia je skúanie liekov, uvádzanie liekov na
trh a uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh alebo
uvádzanie zdravotníckych pomôcok do prevádzky, výroba liekov, ve¾kodistribúcia liekov, poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zabezpeèovanie a kontrola kvality, úèinnosti a bezpeènosti liekov a zdravotníckych
pomôcok.

(10) Veterinárny liek je liek urèený pre zviera vrátane
premixov pre medikované krmivá a z nich pripravených
medikovaných krmív.

(2) Druh zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami je výroba liekov, príprava transfúznych liekov, príprava liekov na inovatívnu lieèbu, ve¾kodistribúcia liekov a poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

(12) Oèkovacia látka, toxín a sérum je agens urèený
na
a) vyvolanie aktívnej imunity,
b) diagnostiku imunitného stavu,

1

(9) Humánny liek je liek urèený pre èloveka.

(11) Imunobiologický liek je oèkovacia látka, toxín,
sérum alebo alergén.

) Rozhodnutie Rady zo 16. júna 1994, ktorým sa v mene Európskeho spoloèenstva prijíma Dohovor o vypracovaní Európskeho liekopisu
(94/358/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 158, 25. 6. 1994).
Dohovor o vypracovaní Európskeho liekopisu (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 663/2006 Z. z.).
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c) vyvolanie pasívnej imunity.
(13) Alergén je urèený na zistenie alebo vyvolanie
pecifických zmien a imunologickej odpovede na alergizujúci agens.
(14) Rádioaktívny liek je liek, ktorý obsahuje jeden
rádioaktívny nuklid alebo viac pridaných rádioaktívnych nuklidov (rádioaktívnych izotopov).
(15) Rádioaktívny izotopový generátor je systém, ktorý obsahuje urèený materský rádioaktívny nuklid, ktorý slúi na výrobu príbuzného rádioaktívneho nuklidu
eluovaním alebo inými metódami pouívanými pri výrobe rádioaktívneho lieku.
(16) Kit je prípravok, ktorý sa musí pred podaním rekontituova alebo kombinova s rádioaktívnymi nuklidmi, aby sa z neho pripravil hotový rádioaktívny liek.
(17) Prekurzor rádioaktívneho lieku je rádioaktívny
nuklid urèený na oznaèenie inej látky pred jej podaním.
(18) Liek vyrobený z krvi a z ¾udskej plazmy je albumín, koagulaèný faktor, imunoglobulín a iná získaná
obsahová zloka.
(19) Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, zariadenie, poèítaèový program, materiál alebo iný výrobok
pouívaný samostatne alebo v kombinácii urèený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie
úèely alebo lieèebné úèely, na zmiernenie ochorenia
alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej èasti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu poèatia, ktorého hlavný úèinok sa nezískal
farmakologickými prostriedkami, imunologickými
prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého èinnos
mono podporova týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa povauje aj prísluenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je pecificky urèené výrobcom
na pouitie spolu so zdravotníckou pomôckou.
(20) Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je
zdravotnícka pomôcka, ktorá je
a) èinidlom, reagenèným výrobkom, kalibraèným materiálom, kontrolným materiálom alebo ich súpravou, nástrojom, prístrojom alebo systémom pouitým samostatne alebo v kombinácii, urèená
výrobcom na hodnotenie in vitro vzoriek pochádzajúcich z ¾udského tela vrátane darovanej krvi alebo
tkaniva, najmä na úèely poskytnutia informácie
1. týkajúcej sa fyziologického alebo patologického
stavu,
2. týkajúcej sa vrodenej chyby,
3. umoòujúcej urèi bezpeènos a znáanlivos
s moným príjemcom,
4. umoòujúcej kontrolova terapeutické opatrenia,
5. umoòujúcej samodiagnostiku neodborníkom
v domácom prostredí, alebo
2
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6. umoòujúcej hodnotenie funkènosti diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro,
b) nádobou na vzorky bez oh¾adu na to, èi je vákuového
typu alebo nie, pecificky urèenou výrobcom na priamy odber vzorky pochádzajúcej z ¾udského tela a na
jej uchovávanie pre diagnostickú skúku in vitro,
c) výrobkom urèeným na veobecné pouitie v laboratóriu, ak bol vzh¾adom na svoje charakteristické
vlastnosti pecificky urèený výrobcom na diagnostické skúky in vitro,
d) prísluenstvom diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktoré je pecificky urèené výrobcom na
pouitie spolu s diagnostickou zdravotníckou pomôckou in vitro v súlade s jej úèelom urèenia, okrem
invazívnych zdravotníckych pomôcok urèených na
odber vzoriek a zdravotníckych pomôcok prichádzajúcich do priameho styku s ¾udským telom, urèených na získanie vzorky z ¾udského tela.
(21) Aktívna zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka
pomôcka, ktorej chod závisí od zdroja elektrickej energie alebo od iného zdroja energie okrem energie vytvorenej priamo ¾udským organizmom alebo gravitáciou.
(22) Aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka
je aktívna zdravotnícka pomôcka urèená na implantovanie vcelku alebo jej èasti do ¾udského tela chirurgickým alebo iným lekárskym zákrokom, alebo na implantovanie do prirodzeného otvoru lekárskym zákrokom,
a ktorá má po vykonaní zákroku zosta na mieste implantovania.
(23) Ak zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka spåòa technické poiadavky na bezpeènos a úèinnos, ktoré sú uvedené
v osobitnom predpise,2) a tvorí s lieèivom neoddelite¾ný
celok, je urèená len na pouitie v danom spojení a nie je
opakovate¾ne pouite¾ná; skúa a povo¾uje sa ako humánny liek.
(24) Zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka sa posudzuje ako zdravotnícka pomôcka alebo aktívna implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka, ak
a) obsahuje ako neoddelite¾nú súèas látku, ktorá, ak
sa pouije oddelene, sa povauje za lieèivo alebo za
zloku z krvi alebo za transfúzny liek a ktorá môe
svojím pôsobením na ¾udské telo podporova úèinok
zdravotníckej pomôcky alebo aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky, alebo
b) je urèená na podanie lieèiva.
(25) Pri rozhodovaní, èi výrobok je humánnym liekom, zdravotníckou pomôckou, diagnostickou zdravotníckou pomôckou in vitro alebo aktívnou implantovate¾nou zdravotníckou pomôckou, sa zoh¾adòuje jeho
hlavný úèinok pôsobenia.
(26) Pri rozhodovaní, èi výrobok je humánnym liekom, zdravotníckou pomôckou, diagnostickou zdra-

) § 4 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
Príloha è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.
Príloha è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôcok.
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votníckou pomôckou in vitro, aktívnou implantovate¾nou zdravotníckou pomôckou, sa zoh¾adòuje v prípade
lieku hlavný úèinok, v prípade zdravotníckych pomôcok hlavný mechanizmus úèinku, ktorým sa dosiahne
úèel urèenia stanovený výrobcom.
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pecializáciou, sa nepovauje za zdravotnícku pomôcku
na mieru. Zdravotnícka pomôcka na mieru sa neoznaèuje znaèkou zhody CE.

(27) ara lieku je rovnorodé mnostvo lieku vyrobené, pripravené alebo homogenizované v jednom výrobnom cykle.

(38) Zdravotníckou pomôckou urèenou na klinické
skúanie je zdravotnícka pomôcka urèená na klinické
skúanie lekárom s poadovanou pecializáciou alebo
inou osobou s odbornou spôsobilosou na vykonávanie
klinického skúania v zdravotníckom zariadení.

(28) Krv na úèel tohto zákona je ¾udská krv získaná
od darcu a upravená na transfúziu alebo urèená na
ïalie spracovanie.

(39) Uvedenie lieku na trh je prvé dodanie lieku odplatne alebo bezodplatne z výroby alebo dovozu do distribúcie.

(29) Zloka z krvi je terapeutická zloka krvi pripravená rôznymi metódami.

(40) Prevádzkareò na úèely tohto zákona je priestor
alebo funkène prepojený súbor priestorov, v ktorých sa
zaobchádza s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami.

(30) Transfúzny liek je humánny liek pripravený
z krvi, z ¾udskej plazmy a z kmeòových krvotvorných
buniek z pupoèníkovej krvi.
(31) Autológna transfúzia je transfúzia, pri ktorej
darca a príjemca je tá istá osoba a pri ktorej sa pouije
krv alebo zloky z krvi, ktoré sa získali pri predchádzajúcom odbere.
(32) Nemocnièná krvná banka je oddelenie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
v ktorom sa uchováva a z ktorého sa distribuuje krv
a zloky z krvi a vykonávajú sa skúky kompatibility
krvi a zloiek z krvi urèených najmä na pouitie vo
vlastnom ústavnom zdravotníckom zariadení vrátane
transfúzie.
(33) Uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh je prvé
sprístupnenie zdravotníckej pomôcky inej osobe odplatne alebo bezodplatne na úèel distribúcie alebo pouívania na trhu èlenských tátov okrem pouívania na
úèel klinického skúania bez oh¾adu na skutoènos, èi
ide o novú zdravotnícku pomôcku alebo o obnovenú
zdravotnícku pomôcku.
(34) Uvedenie zdravotníckej pomôcky do prevádzky je
sprístupnenie zdravotníckej pomôcky koneènému pouívate¾ovi na prvé pouitie v èlenských tátoch v súlade s jej úèelom urèenia.
(35) Úèel urèenia je pouívanie, na ktoré je zdravotnícka pomôcka urèená pod¾a údajov uvedených výrobcom na zdravotníckej pomôcke alebo na jej obale, v návode na pouitie alebo v propagaèných materiáloch.
(36) Zdravotnícka pomôcka na jednorazové pouitie
je zdravotnícka pomôcka urèená na jedno pouitie pre
jedného pacienta.
(37) Zdravotnícka pomôcka na mieru je zdravotnícka
pomôcka individuálne vyrobená pod¾a lekárskeho poukazu, ktorú predpísal lekár s poadovanou pecializáciou na jeho zodpovednos a urèil charakteristické
vlastnosti zdravotníckej pomôcky a úèel urèenia len
pre daného pacienta jednoznaène identifikovaného
pod¾a mena, priezviska, rodného èísla; zdravotnícka
pomôcka vyrobená pod¾a kontinuitných alebo sériových výrobných metód, ktoré vyadujú úpravu, aby
spåòali pecifické poiadavky lekára s poadovanou
3
4

(41) Druh poskytovania lekárenskej starostlivosti je
èinnos nemocniènej lekárne, verejnej lekárne, poboèky verejnej lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok,
výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok alebo výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
(42) Rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je ucelený súbor odborných èinností
vykonávaný v rámci jedného druhu zaobchádzania
s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
DRUHÁ ÈAS
ZAOBCHÁDZANIE S LIEKMI
A SO ZDRAVOTNÍCKYMI POMÔCKAMI
PRVÝ ODDIEL
VEOBECNÉ PODMIENKY NA ZAOBCHÁDZANIE
S LIEKMI A SO ZDRAVOTNÍCKYMI POMÔCKAMI
§3
(1) Fyzická osoba a právnická osoba môe zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami len na základe povolenia vydaného pod¾a tohto zákona.
(2) Na zaobchádzanie s liekmi s obsahom omamnej
látky alebo psychotropnej látky sa okrem povolenia
pod¾a odseku 1 vyaduje aj povolenie pod¾a osobitného
predpisu.3)
(3) Na zaobchádzanie s liekmi s obsahom drogového
prekurzora sa okrem povolenia pod¾a odseku 1 vyaduje aj povolenie pod¾a osobitného predpisu.4)
(4) Zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami môe fyzická osoba, ak dovàila vek 18 rokov, je
spôsobilá na právne úkony, dôveryhodná, bezúhonná
a odborne spôsobilá. Fyzická osoba, ktorá nemá odbornú spôsobilos, môe zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, ak si ustanoví najmenej jednu
odborne spôsobilú osobu zodpovednú za vykonávanie
odborných èinností povoleného druhu a rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,

) Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 331/2005 Z. z. o orgánoch tátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 425/2010 Z. z.
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ktorá spåòa podmienky pod¾a prvej vety (ïalej len odborný zástupca).
(5) Zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami môe právnická osoba, ak ustanoví najmenej jedného odborného zástupcu; poiadavky na poèet odborných zástupcov sú uvedené pri jednotlivých druhoch
zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. Podmienku bezúhonnosti a dôveryhodnosti musí
spåòa aj odborný zástupca, ktorý je èlenom tatutárneho orgánu právnickej osoby.
(6) Dôveryhodná na úèel zaobchádzania s liekmi a so
zdravotníckymi pomôckami je fyzická osoba a právnická
osoba, ktorá dva roky pred podaním iadosti o povolenie nemala zruené povolenie z dôvodov uvedených
v § 10 ods. 1 písm. a) a d); za bezúhonnú osobu sa na
úèel tohto zákona povauje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí so zaobchádzaním s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami, s omamnými látkami, s psychotropnými
látkami, s drogovými prekurzormi alebo za iný trestný
èin spáchaný úmyselne. Bezúhonnos sa preukazuje
výpisom z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako
tri mesiace.
(7) Podmienkou na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je aj materiálne a priestorové
vybavenie a personálne zabezpeèenie na poadovaný
druh a rozsah èinnosti.
(8) Podmienky uvedené v odsekoch 4 a 7 musia by
splnené po celý èas zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.
(9) Ak je drite¾om povolenia fyzická osoba, ktorá je
odborne spôsobilá, je osobne zodpovedná za odborné
vykonávanie povoleného druhu a rozsahu zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami. Ak je drite¾om povolenia fyzická osoba, ktorá nie je odborne
spôsobilá, alebo právnická osoba, za odborné vykonávanie povoleného druhu a rozsahu zaobchádzania
s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je osobne zodpovedný odborný zástupca; ak je ustanovených viac
odborných zástupcov, kadý zodpovedá za jemu urèený
druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.
§4
(1) Odborná spôsobilos na zaobchádzanie s liekmi
a so zdravotníckymi pomôckami sa preukazuje
a) diplomom o ukonèení vysokokolského túdia druhého stupòa v tudijnom odbore farmácia,
b) diplomom o ukonèení vysokokolského túdia prvého stupòa v tudijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky,
c) diplomom o ukonèení vysokokolského túdia prvého alebo druhého stupòa v inom tudijnom odbore,
d) maturitným vysvedèením o skonèení túdia na
strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore farmaceutický laborant,
5
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e) vysvedèením o skonèení túdia na strednej odbornej
kole v inom tudijnom odbore,
f) diplomom o pecializácii v pecializaènom odbore
pod¾a osobitného predpisu,5)
g) certifikátom v príslunej certifikovanej pracovnej
èinnosti pod¾a osobitného predpisu5) alebo
h) dokladom o odbornej praxi.
(2) Poiadavky na odbornú spôsobilos fyzických
osôb a odborných zástupcov sú uvedené pri jednotlivých druhoch zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.
§5
Odborný zástupca a náhradný odborný zástupca
(1) Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá spåòa
podmienky ustanovené v § 3 ods. 4 a ktorá zodpovedá
za odborné vykonávanie èinnosti, na ktorú bolo povolenie vydané. Jedna osoba môe vykonáva èinnos odborného zástupcu len v jednej prevádzkarni.
(2) Odborný zástupca musí by v pracovnom pomere
k drite¾ovi povolenia okrem prípadu, ak je odborný zástupca tatutárnym orgánom drite¾a povolenia alebo
èlenom tatutárneho orgánu drite¾a povolenia.
(3) Odborný zástupca je povinný bezodkladne písomne oznámi orgánu, ktorý povolenie vydal, skutoènos,
e prestal vykonáva èinnos odborného zástupcu. Zánik zákonných predpokladov pre výkon èinnosti odborného zástupcu sa povauje za skonèenie vykonávania
èinnosti odborného zástupcu, a to od momentu, keï
tieto predpoklady zanikli.
(4) Ak odborný zástupca prestal vykonáva èinnos
odborného zástupcu, drite¾ povolenia urèí náhradného odborného zástupcu. Náhradného odborného zástupcu mono urèi najviac na 60 dní odo dòa skonèenia vykonávania èinnosti odborného zástupcu; po
uplynutí tejto lehoty nemono urèi ïalieho náhradného odborného zástupcu.
(5) Náhradný odborný zástupca musí spåòa podmienky ustanovené pre odborného zástupcu pod¾a § 3 ods. 4.
Náhradným odborným zástupcom môe by osoba, ktorá
je drite¾om povolenia, vykonáva èinnos odborného zástupcu u iného drite¾a povolenia alebo vykonáva èinnos
odborného zástupcu v inej prevádzkarni drite¾a povolenia. Jedna osoba môe vykonáva èinnos náhradného
odborného zástupcu len v jednej prevádzkarni.
(6) Ak drite¾ povolenia ustanovil nového odborného
zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu, je
povinný túto skutoènos bezodkladne písomne oznámi orgánu, ktorý povolenie vydal, s uvedením dôvodu
ustanovenia nového odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu a jeho mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy bydliska.
(7) Drite¾ povolenia je povinný k oznámeniu pod¾a
odseku 6 priloi
a) písomný súhlas nového odborného zástupcu alebo
náhradného odborného zástupcu s jeho ustanovením,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností.
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b) doklad o odbornej spôsobilosti nového alebo náhradného odborného zástupcu,
c) pracovnú zmluvu odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj tatutárnym orgánom
drite¾a povolenia alebo èlenom tatutárneho orgánu drite¾a povolenia,
d) výpis z registra trestov odborného zástupcu alebo
náhradného odborného zástupcu, ktorý nesmie by
starí ako tri mesiace.
(8) Ak spåòa ustanovenie nového odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu vetky ustanovené podmienky, orgán, ktorý povolenie vydal, jeho
ustanovenie vezme na základe oznámenia na vedomie,
inak vyzve drite¾a povolenia na odstránenie zistených
nedostatkov v lehote piatich pracovných dní od doruèenia výzvy. Neodstránenie nedostatkov v tejto lehote sa
povauje za pokraèovanie v èinnosti, na ktorú bolo povolenie vydané, bez ustanovenia odborného zástupcu
alebo náhradného odborného zástupcu.
Druhý oddiel
Povolenie na zaobchádzanie s liekmi
a so zdravotníckymi pomôckami
§6
iados o vydanie povolenia
(1) iados o vydanie povolenia podáva iadate¾ Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej
len ministerstvo zdravotníctva) na tieto druhy èinnosti:
a) výroba humánnych liekov,
b) výroba skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov,
c) príprava transfúznych liekov,
d) individuálna príprava liekov na inovatívnu lieèbu,6)
e) ve¾kodistribúcia humánnych liekov,
f) poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni.
(2) iados o vydanie povolenia podáva iadate¾ Ústavu tátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a lieèiv (ïalej len ústav kontroly veterinárnych lieèiv) na
tieto druhy èinnosti:
a) výroba veterinárnych liekov,
b) ve¾kodistribúcia veterinárnych liekov.
(3) iados o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v poboèke verejnej lekárne (ïalej len verejná lekáreò), vo výdajni
zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni
audio-protetických zdravotníckych pomôcok podáva
iadate¾ samosprávnemu kraju príslunému pod¾a
miesta výkonu èinnosti. Ak majú by prevádzkarne jedného iadate¾a umiestnené na území rôznych samosprávnych krajov, podá iadate¾ samostatné iadosti
6
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kadému zo samosprávnych krajov; o týchto iadostiach rozhodnú samosprávne kraje v konaniach pod¾a
svojej územnej pôsobnosti.
(4) iados o vydanie povolenia pod¾a odsekov 1 a 3
musí obsahova, ak nie je v tomto zákone ustanovené
inak,
a) meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné èíslo, ak je iadate¾om fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu,
identifikaèné èíslo, ako aj meno a priezvisko, adresu
bydliska, dátum narodenia a rodné èíslo osoby alebo
osôb, ktoré sú tatutárnym orgánom, ak je iadate¾om právnická osoba; meno a priezvisko, adresu
bydliska, dátum narodenia a rodné èíslo odborného
zástupcu, ak bol ustanovený,
b) druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami; ak ide o povolenie na výrobu
alebo dovoz liekov a na výrobu skúaných produktov
a skúaných liekov, musí iadate¾ uvies druhy liekov, skúaných produktov a skúaných liekov, liekové formy, ktoré sa majú vyrába alebo dováa,
pecifikova operácie výroby alebo dovozu a pecifikova výrobný proces, ak ide o inaktiváciu vírusových alebo nekonvenèných látok,
c) adresu umiestnenia prevádzkarne vrátane dokladov
preukazujúcich existenciu právneho vzahu oprávòujúceho iadate¾a uíva priestory alebo doklad
o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená
prevádzkareò; ak ide o povolenie na ve¾kodistribúciu liekov, aj vymedzenie územia, kde sa bude ve¾kodistribúcia liekov vykonáva,
d) deò zaèatia zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
e) doklad o odbornej spôsobilosti iadate¾a alebo jeho
odborného zástupcu, ak bol ustanovený; ak ide o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, aj licenciu na výkon zdravotníckeho
povolania7) iadate¾a, ak iadate¾ ustanovuje odborného zástupcu, licenciu na výkon èinnosti odborného zástupcu,7)
f) súhlasný posudok
1. tátneho ústavu pre kontrolu lieèiv (ïalej len
tátny ústav) na materiálne a priestorové vybavenie iadate¾a o povolenie na zaobchádzanie
s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
2. ústavu kontroly veterinárnych lieèiv na materiálne a priestorové vybavenie iadate¾a o povolenie
na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi,
g) súhlasný posudok prísluného orgánu tátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ïalej len orgán verejného zdravotníctva) pod¾a osobitného
predpisu,8)
h) výpis z registra trestov iadate¾a o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú tatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu iadate¾a, ak bol ustano-

) Èl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu lieèbu,
ktorým sa mení a dopåòa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) è. 726/2004 (Ú.v. EÚ L 324, 10. 12. 2007) v platnom znení.
7
) § 68 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
8
) § 13 ods. 4 písm. a) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
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vený; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia
Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo
iný rovnocenný doklad, ktorý nesmie by starí ako
tri mesiace,
i) doklad o zaloení právnickej osoby alebo výpis z obchodného registra, nie starí ako tri mesiace, u právnickej osoby u zapísanej v obchodnom registri,
j) záväzné stanovisko obce9) k zaèatiu èinnosti, ktorá
je uvedená v iadosti o vydanie povolenia a k umiestneniu prevádzkarne,
k) pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj tatutárnym orgánom drite¾a povolenia alebo èlenom tatutárneho orgánu drite¾a
povolenia.
§7
Rozhodovanie o vydaní povolenia
(1) O vydaní povolenia rozhoduje
a) ministerstvo zdravotníctva, ak ide o povolenie na
1. výrobu humánnych liekov,
2. výrobu skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov,
3. prípravu transfúznych liekov,
4. individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu,
5. ve¾kodistribúciu humánnych liekov,
6. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni,
b) samosprávny kraj, ak ide o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení
1. verejná lekáreò,
2. výdajòa zdravotníckych pomôcok,
3. výdajòa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,
4. výdajòa audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
c) ústav kontroly veterinárnych lieèiv, ak ide o povolenie na
1. výrobu veterinárnych liekov,
2. ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov.
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nenie iadosti v lehote do 30 dní. Lehota na vydanie povolenia a do doplnenia iadosti neplynie.
(4) Ak iadate¾ o vydanie povolenia nespåòa podmienky na vydanie povolenia, orgán prísluný na vydanie povolenia iados zamietne.
(5) Povolenie vydané fyzickej osobe okrem náleitostí pod¾a osobitného predpisu10) obsahuje
a) meno a priezvisko,
b) adresu bydliska,
c) dátum narodenia,
d) identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
e) druh a rozsah zaobchádzania s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami,
f) adresu umiestnenia prevádzkarne alebo prevádzkarní,
g) deò zaèatia èinnosti,
h) meno a priezvisko odborného zástupcu, ak bol ustanovený.
(6) Povolenie vydané právnickej osobe okrem náleitostí pod¾a osobitného predpisu10) obsahuje
a) názov alebo obchodné meno,
b) právnu formu,
c) adresu sídla,
d) identifikaèné èíslo,
e) druh a rozsah zaobchádzania s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami,
f) adresu umiestnenia prevádzkarne alebo prevádzkarní,
g) deò zaèatia èinnosti,
h) meno a priezvisko odborného zástupcu.
(7) Ak sa iados vzahuje na viac ako jednu prevádzkareò, orgán prísluný na vydanie povolenia vydá
jedno povolenie pre vetky prevádzkarne v jeho územnej pôsobnosti.
(8) Orgán prísluný na vydanie povolenia môe v záujme hospodárnosti aj bez návrhu spoji na spoloèné
konanie konania o iadostiach toho istého úèastníka,
ktoré sa u neho zaèali. Ak odpadnú dôvody, pre ktoré
orgán prísluný na vydanie povolenia konania spojil,
môe niektorú vec vylúèi na samostatné konanie.

(2) Orgán, ktorý rozhoduje o vydaní povolenia na výrobu liekov a o vydaní povolenia na ve¾kodistribúciu
liekov, rozhodne o vydaní povolenia do 90 dní od doruèenia iadosti; ak iados neobsahuje náleitosti uvedené v § 6 ods. 4, písomne vyzve iadate¾a na doplnenie
iadosti v lehote do 30 dní. Lehota na vydanie povolenia
a do doplnenia iadosti neplynie.

(9) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj
zalú právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, pozastavení èinnosti, zruení povolenia a oznámenie
o zmenách Národnému centru zdravotníckych
informácií11) (ïalej len národné centrum), ktoré ich
zverejní na svojom webovom sídle do troch dní od doruèenia. Osobné údaje o fyzickej osobe sa zverejòujú
v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska.

(3) Orgán, ktorý rozhoduje o vydaní povolenia na prípravu transfúznych liekov, o vydaní povolenia na individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu a o vydaní
povolenia
na
poskytovanie
lekárenskej
starostlivosti, rozhodne o vydaní povolenia do 30 dní od
doruèenia iadosti; ak iados neobsahuje náleitosti
uvedené v § 6 ods. 4, písomne vyzve iadate¾a na dopl-

(10) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv zale právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, pozastavení
èinnosti, zruení povolenia a oznámenie o zmenách
tátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej
republiky (ïalej len tátna veterinárna a potravinová
správa), ktorá ich zverejní na svojom webovom sídle do
troch dní od doruèenia. Osobné údaje o fyzickej osobe

9

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
) § 47 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona è. 527/2003 Z. z.
11
) § 44 ods. 10 písm. c) a § 45 ods. 2 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
10
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sa zverejòujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska.

zoru alebo zdravotnej poisovne; èinnos mono pozastavi najviac na es mesiacov.

§8

(4) Orgán, ktorý povolenie vydal, pozastaví èinnos,
ak drite¾ povolenia poiada o pozastavenie èinnosti,
najdlhie na jeden rok.

Zmeny povolenia
(1) Drite¾ povolenia je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi orgánu, ktorý povolenie vydal,
a) zmenu mena alebo priezviska,
b) zmenu názvu alebo obchodného mena,
c) zmenu adresy bydliska alebo sídla,
d) zmenu právnej formy,
e) ustanovenie nového odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu.
(2) Oznámenia pod¾a odseku 1 prísluný orgán vezme
na vedomie bez vydania rozhodnutia.
(3) Drite¾ povolenia poiada o vydanie rozhodnutia
vo veci
a) rozírenia alebo zúenia rozsahu zaobchádzania
s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami,
b) zmeny poètu prevádzkarní,
c) zmeny umiestnenia prevádzkarne.
(4) V iadosti o vydanie rozhodnutia pod¾a odseku 3
drite¾ povolenia uvedie poadovanú zmenu, doloí doklady, ktoré sa na òu vzahujú, a èestné vyhlásenie, e
sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.
(5) Orgán prísluný na vydanie povolenia rozhodne
o iadosti pod¾a odseku 3 bez zruenia pôvodného povolenia.
(6) Na konanie a rozhodovanie pod¾a odseku 3 sa primerane pouijú ustanovenia § 7.
§9
Pozastavenie èinnosti
(1) Orgán, ktorý povolenie vydal, pozastaví èinnos
drite¾ovi povolenia, a to najviac na 90 dní, ak drite¾
povolenia závaným spôsobom poruuje ustanovenia
tohto zákona; v rozhodnutí mu súèasne uloí povinnos odstráni zistené nedostatky.
(2) Za poruenie ustanovení tohto zákona závaným
spôsobom sa povauje
a) pokraèovanie v èinnosti, na ktorú bolo povolenie vydané, bez ustanovenia
1. odborného zástupcu alebo
2. náhradného odborného zástupcu,
b) vykonávanie èinnosti v priestoroch, ktoré pod¾a posúdenia tátneho ústavu, ústavu kontroly veterinárnych
lieèiv
alebo
orgánu
verejného
zdravotníctva8) nespåòajú podmienky na riadny výkon èinnosti, na ktorú bolo povolenie vydané.
(3) Orgán, ktorý povolenie vydal, pozastaví èinnos aj
vtedy, ak drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti neviedol kusovú evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín alebo neuchovával doklady o nadobudnutí liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, alebo ich
odmietol predloi na poiadanie orgánu tátneho do-

(5) Orgán, ktorý povolenie vydal, v rozhodnutí o pozastavení èinnosti urèí spôsob, ako naloi so zásobami
liekov a zdravotníckych pomôcok, aby nedolo k ich
zneuitiu a aby s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené
s nimi zaobchádza.
(6) Ak sa dôvod pozastavenia èinnosti týka len jednej
alebo nieko¾kých prevádzkarní, orgán, ktorý povolenie
vydal, pozastaví èinnos len v tomto rozsahu.
(7) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení èinnosti nemá odkladný úèinok.
§ 10
Zruenie povolenia
(1) Orgán, ktorý povolenie vydal, povolenie zruí, ak
drite¾ povolenia
a) opakovane závaným spôsobom poruuje ustanovenia tohto zákona,
b) v lehote urèenej v rozhodnutí o pozastavení èinnosti
neodstráni zistené nedostatky,
c) vykonáva èinnos aj po vydaní rozhodnutia o pozastavení èinnosti,
d) získal povolenie na základe nepravdivých údajov,
e) poiadal o zruenie povolenia.
(2) Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo
povolenie zruené z dôvodov uvedených v odseku 1
písm. a) a d), mono vyda nové povolenie najskôr po
uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o zruení povolenia.
(3) Orgán, ktorý rozhodnutie o zruení povolenia vydal, urèí lehotu, v ktorej môe drite¾ zrueného povolenia vykonáva len úkony spojené so skonèením èinnosti.
(4) Orgán, ktorý povolenie zruil, v rozhodnutí urèí
spôsob, ako sa má naloi so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok, aby nedolo k ich zneuitiu a aby
s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené s nimi zaobchádza.
§ 11
Zánik povolenia
(1) Povolenie je viazané na drite¾a povolenia a nemono ho previes na inú osobu okrem § 59. Povolenie
zaniká smrou drite¾a povolenia, jeho vyhlásením za
màtveho alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je drite¾om povolenia. Povolenie neprechádza na právneho
nástupcu drite¾a povolenia.
(2) Orgán, ktorý povolenie vydal, je po zániku povolenia povinný zabezpeèi, aby nedolo k zneuitiu liekov
a zdravotníckych pomôcok a aby s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie
sú oprávnené s nimi zaobchádza.
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(3) Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj
oznámia zánik povolenia národnému centru, ktoré
oznámenie zverejní na svojom webovom sídle do troch
dní od doruèenia. Osobné údaje o fyzickej osobe sa zverejòujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska.
(4) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv oznámi zánik
povolenia tátnej veterinárnej a potravinovej správe,
ktorá oznámenie zverejní na svojom webovom sídle do
troch dní od doruèenia. Osobné údaje o fyzickej osobe
sa zverejòujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska.
Tretí oddiel
Výroba liekov
§ 12
Osobitné podmienky na výrobu liekov
(1) Orgán prísluný na vydanie povolenia vydá povolenie na výrobu liekov, ak iadate¾ okrem splnenia podmienok uvedených v § 3 a 5 preukáe, e
a) prevádzkareò, na ktorú sa iados vzahuje, má výrobné priestory, ktoré spåòajú poiadavky správnej
výrobnej praxe a hygienické poiadavky,
b) prevádzkareò, na ktorú sa iados vzahuje, má
vlastné kontrolné laboratórium alebo písomnú
zmluvu s iným kontrolným laboratóriom, ktoré
schválil tátny ústav, ak ide o výrobu humánnych
liekov, alebo ústav kontroly veterinárnych lieèiv, ak
ide o výrobu veterinárnych liekov (ïalej len zmluvné
kontrolné laboratórium),
c) prevádzkareò, na ktorú sa iados vzahuje, má
priestory na zber, spracovanie a uchovávanie údajov
a informácií o liekoch uvedených na trh,
d) ustanovil odborného zástupcu zodpovedného za výrobu liekov, ktorým musí by fyzická osoba, ktorá
získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v tudijnom odbore
1. farmácia a má odbornú prax najmenej dva roky vo
výrobe liekov alebo získala pecializáciu v pecializaènom odbore farmaceutická technológia alebo
2. veobecné lekárstvo, veterinárske lekárstvo, chémia alebo biológia a má odbornú prax najmenej
dva roky vo výrobe liekov alebo pecializáciu
v pecializaènom odbore farmaceutické technologické postupy pod¾a predpisov platných do
31. decembra 2004,
e) ustanovil odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie kvality liekov, ktorým musí by fyzická
osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore
1. farmácia a má odbornú prax najmenej dva roky
v laboratóriu na kontrolu liekov alebo získala pecializáciu v pecializaènom odbore farmaceutická
kontrola a zabezpeèovanie kvality liekov,
2. veobecné lekárstvo, veterinárske lekárstvo, chémia alebo biológia a má odbornú prax najmenej
dva roky v laboratóriu na kontrolu liekov alebo
získala pecializáciu v pecializaènom odbore zabezpeèovanie kvality liekov,
f) ustanovil odborného zástupcu zodpovedného za registráciu liekov, ktorým musí by fyzická osoba, kto-
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rá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa
v odbore farmácia, veobecné lekárstvo, veterinárske lekárstvo, chémia alebo biológia,
g) ak ide o výrobu medicinálnych plynov vrátane ich plnenia do spotrebite¾ského balenia, ustanovila najmenej jedného odborného zástupcu, ktorý spåòa
niektorú z kvalifikaèných poiadaviek uvedených
v písmenách d) a f), ktorý je zodpovedný za výrobu,
zabezpeèovanie kvality a registráciu medicinálnych
plynov.
(2) Správna výrobná prax je súbor poiadaviek na zabezpeèenie výroby a kontroly kvality liekov v súlade
s úèelom pouitia liekov a v súlade s príslunou dokumentáciou o výrobných a kontrolných postupoch.
(3) Povolenie na výrobu liekov je potrebné pri
a) úplnej výrobe liekov, èiastkovej výrobe liekov vrátane zmluvnej výroby a výrobných postupov súvisiacich s delením, balením a úpravou balenia liekov,
b) výrobe liekov, skúaných produktov a skúaných
liekov urèených na vývoz,
c) úplnej výrobe alebo èiastkovej výrobe skúaných
produktov alebo skúaných liekov urèených na klinické skúanie vrátane výrobných postupov súvisiacich s delením, balením a úpravou balenia skúaných produktov alebo skúaných liekov,
d) dovoze liekov, skúaných produktov a skúaných
liekov zo tátov, ktoré nie sú èlenskými tátmi (ïalej
len tretie táty); na vydanie povolenia sa vzahujú
ustanovenia odseku 1 písm. b), c) a e), odsekov 2, 4
a 5 a § 15,
e) výrobe medicinálnych plynov vrátane ich plnenia do
spotrebite¾ského balenia.
(4) Pri rozhodovaní o povolení na výrobu humánnych
liekov, skúaných humánnych produktov a skúaných
humánnych liekov sa rozliujú tieto druhy humánnych
liekov:
a) humánne lieky vyrobené z krvi, skúané humánne
produkty vyrobené z krvi a skúané humánne lieky
vyrobené z krvi,
b) imunobiologické humánne lieky, imunobiologické
skúané humánne produkty a imunobiologické skúané humánne lieky,
c) humánne lieky na bunkovú terapiu, skúané humánne produkty na bunkovú terapiu a skúané humánne lieky na bunkovú terapiu,
d) humánne lieky na génovú terapiu, skúané humánne produkty na génovú terapiu a skúané humánne
lieky na génovú terapiu,
e) humánne lieky vyrobené biotechnológiami, skúané
humánne produkty vyrobené biotechnológiami
a skúané humánne lieky vyrobené biotechnológiami,
f) humánne lieky ¾udského pôvodu alebo ivoèíneho
pôvodu, skúané humánne produkty ¾udského pôvodu alebo ivoèíneho pôvodu a skúané humánne
lieky ¾udského pôvodu alebo ivoèíneho pôvodu,
g) humánne lieky vyrobené z rastlín, skúané humánne produkty vyrobené z rastlín a skúané humánne
lieky vyrobené z rastlín,
h) humánne homeopatické lieky, skúané humánne
homeopatické produkty a skúané humánne homeopatické lieky,

Strana 3118

Zbierka zákonov è. 362/2011

i) humánne rádioaktívne lieky, skúané humánne rádioaktívne produkty a skúané humánne rádioaktívne lieky,
j) humánne lieky s obsahom chemických lieèiv, skúané humánne produkty s obsahom chemických úèinných látok a skúané humánne lieky s obsahom
chemických lieèiv.
(5) Povolenie na výrobu liekov nie je potrebné pri príprave liekov, delení liekov, balení liekov a úprave balenia liekov, ak sa niektorá z týchto èinností vykonáva
v nemocniènej lekárni, vo verejnej lekárni, pri príprave
transfúznych liekov alebo pri individuálnej príprave
liekov na inovatívnu lieèbu.
(6) Orgán, ktorý vydáva povolenie na výrobu liekov,
uzná povolenie na výrobu liekov uvedené v odsekoch 3
a 4 vydané prísluným orgánom iného èlenského tátu.
(7) Orgán, ktorý vydal povolenie na výrobu liekov,
vloí údaje uvedené v rozhodnutí o povolení na výrobu
liekov do databázy výrobcov liekov, ktorú vedie Európska agentúra pre lieky12) (ïalej len agentúra).
(8) Orgán, ktorý vydal povolenie na výrobu liekov, na
poiadanie drite¾a povolenia na výrobu liekov, vývozcu
liekov alebo prísluného orgánu dováajúceho tretieho
tátu vydá osvedèenie, e výrobca lieku je drite¾om povolenia na výrobu liekov. V tomto osvedèení uvedie, e
drite¾ povolenia na výrobu liekov spåòa platné ustanovenia Svetovej zdravotníckej organizácie vzahujúce sa
na výrobu liekov; ak ide o liek urèený na vývoz, ktorý je
v Slovenskej republike registrovaný, priloí aj schválený súhrn charakteristických vlastností lieku.
(9) Ak drite¾ povolenia na výrobu liekov nie je drite¾om registrácie lieku, poskytne orgánu, ktorý vydal povolenie na výrobu liekov, vyhlásenie, v ktorom uvedie
dôvod, preèo nie je drite¾om registrácie lieku.
tvrtý oddiel
Príprava liekov
§ 13
Osobitné podmienky
na prípravu transfúznych liekov
(1) Povolenie na prípravu transfúznych liekov je potrebné na
a) výber a vyetrovanie darcov krvi, odber krvi, odber zloky z krvi, spracovanie krvi a zloky z krvi, prípravu transfúznych liekov a uchovávanie transfúznych liekov (ïalej len príprava transfúznych liekov
v plnom rozsahu),
b) výber a vyetrovanie darcov krvi, odber krvi a odber zloky z krvi a uchovávanie krvi a transfúznych
liekov (ïalej len odberné centrum),
c) nemocniènú krvnú banku,
d) výber a vyetrovanie darcov pupoèníkovej krvi, odber pupoèníkovej krvi, spracovanie pupoèníkovej
krvi a prípravu transfúznych liekov z pupoèníkovej
12
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krvi a ich uchovávanie (ïalej len príprava transfúznych liekov z pupoèníkovej krvi).
(2) Zdravotnícke zariadenie alebo Národná transfúzna sluba Slovenskej republiky (ïalej len národná
transfúzna sluba) môe pripravova transfúzne lieky
v plnom rozsahu, ak okrem podmienok ustanovených
v § 3 a 5 preukáe, e
a) priestory na èinnosti uvedené v odseku 1 písm. a)
spåòajú poiadavky správnej praxe prípravy transfúznych liekov,
b) má vlastné kontrolné laboratórium alebo zmluvné
kontrolné laboratórium,
c) ustanovilo odborného zástupcu zodpovedného za
prípravu transfúznych liekov, ktorým musí by fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa v tudijnom odbore
1. veobecné lekárstvo a pecializáciu v pecializaènom odbore hematológia a transfuziológia,
2. farmácia a pecializáciu v pecializaènom odbore
farmaceutická technológia alebo
3. v inom tudijnom odbore a pecializáciu v pecializaènom odbore farmaceutické technologické postupy pod¾a predpisov platných do 31. decembra
2004,
d) ustanovilo odborného zástupcu zodpovedného za
zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov, ktorým
musí by fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské
vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore
1. veobecné lekárstvo a
1.1. pecializáciu v pecializaènom odbore hematológia a transfuziológia,
1.2. pecializáciu v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii
a transfuziológii alebo
1.3. pecializáciu v pecializaènom odbore vnútorné lekárstvo a certifikát v certifikovanej
pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality
transfúznych liekov,
2. farmácia a
2.1 pecializáciu v pecializaènom odbore farmaceutická kontrola a zabezpeèovanie kvality
liekov a certifikát v certifikovanej pracovnej
èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov,
2.2 pecializáciu v odbore farmaceutická technológia a certifikát v certifikovanej pracovnej
èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo
2.3 pecializáciu v odbore lekárenstvo a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo
3. v inom tudijnom odbore a
3.1 pecializáciu v pecializaènom odbore zabezpeèovanie kvality liekov a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie
kvality transfúznych liekov,
3.2 pecializáciu v pecializaènom odbore vyetrovacie metódy v hematológii a transfuzioló-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoloèenstva pri povo¾ovaní liekov na humánne pouitie a na veterinárne pouitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaïuje Európska
agentúra pre lieky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004) v platnom znení.
Nariadenie (ES) è. 1394/2007.
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gii a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych
liekov alebo
3.3. pecializáciu v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii
a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov.
(3) Zdravotnícke zariadenie alebo národná transfúzna sluba môe vykonáva èinnosti odberného centra,
ak okrem podmienok ustanovených v § 3 a 5 preukáe, e
a) priestory na èinnosti uvedené v odseku 1 písm. b)
spåòajú poiadavky správnej praxe prípravy transfúznych liekov,
b) ustanovilo odborného zástupcu zodpovedného za
èinnos odberného centra, ktorým musí by fyzická
osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore
1. veobecné lekárstvo a pecializáciu v pecializaènom odbore
1.1 hematológia a transfuziológia,
1.2 laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii,
1.3 veobecné lekárstvo a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo má odbornú
prax najmenej dva roky na pracovisku drite¾a povolenia na prípravu transfúznych liekov
v plnom rozsahu alebo
1.4 vnútorné lekárstvo a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo má odbornú
prax najmenej dva roky na pracovisku drite¾a povolenia na prípravu transfúznych liekov
v plnom rozsahu,
2. farmácia a
2.1 pecializáciu v pecializaènom odbore farmaceutická kontrola a zabezpeèovanie kvality
liekov a certifikát v certifikovanej pracovnej
èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo má odbornú prax najmenej
dva roky na pracovisku drite¾a povolenia na
prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu,
2.2 pecializáciu v odbore farmaceutická technológia a certifikát v certifikovanej pracovnej
èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo má odbornú prax najmenej
dva roky na pracovisku drite¾a povolenia na
prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu,
2.3 pecializáciu v odbore lekárenstvo a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo
má odbornú prax najmenej dva roky na pracovisku drite¾a povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu alebo
2.4 pecializáciu v odbore klinická farmácia
a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnos13

) § 7 ods. 4 písm. a) zákona è. 578/2004 Z. z.
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ti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov
alebo má odbornú prax najmenej dva roky na
pracovisku drite¾a povolenia na prípravu
transfúznych liekov v plnom rozsahu alebo
3. v inom tudijnom odbore a
3.1 pecializáciu v pecializaènom odbore farmaceutické technologické postupy a certifikát
v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov alebo má
odbornú prax najmenej dva roky na pracovisku drite¾a povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu,
3.2 pecializáciu v pecializaènom odbore zabezpeèovanie kvality liekov a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie
kvality transfúznych liekov alebo má odbornú prax najmenej dva roky na pracovisku drite¾a povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu,
3.3 pecializáciu v pecializaènom odbore vyetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych
liekov alebo má odbornú prax najmenej dva
roky na pracovisku drite¾a povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu
alebo
3.4 pecializáciu v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii
a certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov
alebo má odbornú prax najmenej dva roky na
pracovisku drite¾a povolenia na prípravu
transfúznych liekov v plnom rozsahu,
c) má uzatvorenú zmluvu s drite¾om povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu.
(4) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti vo veobecnej nemocnici alebo pecializovanej nemocnici13) (ïalej
len ústavné zdravotnícke zariadenie) môe zriadi nemocniènú krvnú banku, ak okrem podmienok uvedených v § 3 a 5 preukáe, e
a) priestory na uchovávanie krvi, zloiek z krvi a transfúznych liekov spåòajú poiadavky správnej praxe
prípravy transfúznych liekov,
b) má vlastné kontrolné laboratórium alebo zmluvné
kontrolné laboratórium,
c) má ustanoveného odborného zástupcu zodpovedného za nemocniènú krvnú banku, ktorým musí by fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa v tudijnom odbore veobecné lekárstvo a pecializáciu v pecializaènom odbore hematológia a transfuziológia alebo v pecializaènom
odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii.
(5) Zdravotnícke zariadenie môe pripravova transfúzne lieky z pupoèníkovej krvi, ak okrem podmienok
ustanovených v § 3 a 5 preukáe, e
a) má zmluvne zabezpeèené priestory na výber a vyetrovanie darcov pupoèníkovej krvi a na odber pupoèníkovej krvi so zdravotníckym zariadením; zdravot-
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nícke
zariadenie
môe
vykonáva
výber
a vyetrovanie darcov z pupoèníkovej krvi a odber
pupoèníkovej krvi, len ak má uzatvorenú zmluvu
s drite¾om povolenia na prípravu transfúznych liekov z pupoèníkovej krvi,
b) priestory na spracovanie pupoèníkovej krvi, prípravu transfúznych liekov z pupoèníkovej krvi a ich
uchovávanie spåòajú poiadavky správnej praxe prípravy transfúznych liekov,
c) má vlastné kontrolné laboratórium alebo zmluvné
kontrolné laboratórium,
d) má ustanoveného odborného zástupcu zodpovedného za odber pupoèníkovej krvi, ktorým musí by fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie
druhého stupòa v tudijnom odbore
1. veobecné lekárstvo a pecializáciu v pecializaènom odbore hematológia a transfuziológia alebo
v pecializaènom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii,
2. farmácia a pecializáciu v pecializaènom odbore
farmaceutická technológia alebo
3. v inom tudijnom odbore a pecializáciu v pecializaènom odbore farmaceutické technologické postupy,
e) má ustanoveného odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov
z pupoèníkovej krvi, ktorým musí by fyzická osoba,
ktorá spåòa odbornú spôsobilos pod¾a odseku 3
písm. b).
(6) Správna prax prípravy transfúznych liekov je súbor poiadaviek na výber a vyetrenie darcov krvi, na
odber krvi a zloiek z krvi, jej spracovanie a na prípravu, kontrolu, uchovávanie a distribúciu transfúznych
liekov.
(7) Transfuziologické zariadenie je pracovisko zodpovedné za vyetrenie darcov krvi, odber krvi a zloiek
z krvi, skúanie krvi a zloiek z krvi bez oh¾adu na úèel
ich urèenia, za spracovanie, uchovávanie a distribúciu
krvi a zloiek z krvi, ak sú urèené na transfúziu; transfuziologické zariadenie nezahàòa nemocnièné krvné
banky.
(8) Drite¾ povolenia na prípravu transfúznych liekov môe dodáva transfúzne lieky iným zdravotníckym zariadeniam.
(9) Na drite¾a povolenia na prípravu transfúznych
liekov sa primerane vzahujú povinnosti výrobcu uvedené v § 15 ods. 1 písm. a) a c), e), f), g) prvý a druhý
bod, písm. h), k), m) a t).
(10) Drite¾ povolenia na prípravu transfúznych liekov je ïalej povinný
a) uchováva
1. 30 rokov výsledky vyetrovania darcov krvi a zloky z krvi v pôvodnej forme a aj vo forme zápisu,
2. 10 rokov vzorky plazmy alebo séra v zmrazenom
stave z kadého odberu krvi alebo zloky z krvi,
b) oznaèi výsledky vyetrovania darcov krvi a zloky
z krvi a zmrazené vzorky z kadého odberu krvi alebo
zloky z krvi tak, aby sa pod¾a èísla prideleného pri
14

) § 35 a 39d zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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odbere dali kedyko¾vek vyh¾ada a identifikova poèas urèeného èasu uchovávania bez rizika zámeny.
(11) Odborný zástupca zodpovedný za prípravu
transfúznych liekov a odborný zástupca zodpovedný za
zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov nesmú by
vo vzájomnej riadiacej pôsobnosti.
(12) Odborný zástupca zodpovedný za odber pupoèníkovej krvi a odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov z pupoèníkovej
krvi nesmú by vo vzájomnej riadiacej pôsobnosti.
(13) Na výber a vyetrovanie darcov pupoèníkovej
krvi, odber a uchovávanie pupoèníkovej krvi sa vzahuje osobitný predpis.14)
(14) Odber krvi a zloiek z krvi mono uskutoèni len
bezodplatne. Zdravotnícke zariadenie nesmie za odber
krvi a zloiek z krvi priamo ani nepriamo s¾úbi, poskytnú alebo necha poskytnú, a to ani prostredníctvom
tretej osoby, iadnu odmenu, náhradu ani protihodnotu v akejko¾vek forme okrem poskytnutia jednorazového drobného obèerstvenia v nepeòanej forme alebo
príspevku na obèerstvenie v nepeòanej forme a preukázaných nákladov na cestovné.
§ 14
Osobitné podmienky na individuálnu
prípravu liekov na inovatívnu lieèbu
(1) Ústavné zdravotnícke zariadenie môe individuálne pripravova lieky na inovatívnu lieèbu, ak okrem
podmienok ustanovených v § 3 a 5 preukáe, e
a) priestory na individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu spåòajú poiadavky správnej praxe individuálnej prípravy liekov na inovatívnu lieèbu,
b) má vlastné kontrolné laboratórium alebo zmluvné
kontrolné laboratórium,
c) ustanovilo odborného zástupcu zodpovedného za
individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu,
ktorým musí by fyzická osoba s vysokokolským
vzdelaním druhého stupòa a s vedeckou hodnosou
v odbore vzahujúcom sa na druh individuálne pripravovaných liekov na inovatívnu lieèbu a má najmenej dva roky praxe v laboratóriu na prípravu takých liekov,
d) ustanovilo odborného zástupcu zodpovedného za
zabezpeèovanie kvality liekov na inovatívnu lieèbu,
ktorý musí by fyzická osoba s vysokokolským
vzdelaním druhého stupòa a s vedeckou hodnosou
v odbore vzahujúcom sa na druh individuálne pripravovaných liekov na inovatívnu lieèbu a má najmenej dva roky praxe v laboratóriu na kontrolu kvality takých liekov.
(2) Správna prax individuálnej prípravy liekov na inovatívnu lieèbu je súbor noriem kvality a poiadaviek,
ktoré sa vzahujú na prípravu, kontrolu, uchovávanie
a distribúciu liekov na inovatívnu lieèbu.
(3) Lieky na inovatívnu lieèbu, ktoré sa pripravujú individuálne pod¾a osobitne vystaveného lekárskeho predpisu, sú urèené pre jedného pacienta a mono ich poda aj
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v inom ústavnom zdravotníckom zariadení len pod doh¾adom lekára, ktorý taký lekársky predpis vystavil.
(4) Na drite¾a povolenia na individuálnu prípravu
liekov na inovatívnu lieèbu sa primerane vzahujú povinnosti výrobcu ustanovené v § 15 ods. 1 písm. a) a c),
e) a g) prvom a druhom bode, písm. h), k), m) a u).
(5) Odborný zástupca zodpovedný za individuálnu prípravu liekov na inovatívnu lieèbu a odborný zástupca
zodpovedný za zabezpeèovanie kvality liekov na inovatívnu lieèbu nesmú by vo vzájomnej riadiacej pôsobnosti.
§ 15
Povinnosti drite¾a povolenia na výrobu liekov
(1) Drite¾ povolenia na výrobu liekov je povinný
a) vytvori a pouíva systém zabezpeèovania kvality
výroby liekov,
b) vyrába lieky v rozsahu povolenej výrobnej èinnosti,
prièom èas výrobnej operácie si môe na základe písomnej zmluvy dohodnú s iným výrobcom, ktorý je
drite¾om povolenia na výrobu liekov,
c) zabezpeèi uchovávanie dokumentácie pod¾a poiadaviek správnej výrobnej praxe,
d) dodáva
1. humánny liek, ktorého je výrobcom, len drite¾ovi
povolenia na ve¾kodistribúciu humánnych liekov,
drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti v nemocniènej lekárni alebo vo verejnej lekárni, ozbrojeným silám, ozbrojeným zborom
a poskytovate¾ovi záchrannej zdravotnej sluby,15)
2. veterinárny liek, ktorého je výrobcom, len drite¾om povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych
liekov, verejným lekáròam, ozbrojeným silám, ozbrojeným zborom a tátnej veterinárnej
a potravinovej správe,
e) bezodkladne stiahnu z trhu
1. humánny liek po nariadení tátnym ústavom,
2. veterinárny liek po nariadení ústavom kontroly
veterinárnych lieèiv,
f) bezodkladne oznámi
1. tátnemu ústavu neiaduce úèinky humánneho
lieku, o ktorých sa dozvedel po registrácii humánneho lieku,
2. ústavu kontroly veterinárnych lieèiv neiaduce
úèinky veterinárneho lieku, o ktorých sa dozvedel
po registrácii veterinárneho lieku,
g) ustanovi odborného zástupcu osobitne pre
1. výrobu liekov,
2. zabezpeèovanie kvality liekov,
3. registráciu liekov,
h) do siedmich dní po skonèení tvrroka tátnemu ústavu, ak ide o humánne lieky, alebo ústavu kontroly
veterinárnych lieèiv, ak ide o veterinárne lieky,
1. oznámi poèet a ve¾kos balení a druh vyrobených
liekov a liekov dodaných na domáci trh a na zahranièný trh,
2. predloi analytické certifikáty vetkých prepustených arí liekov dodaných na domáci trh, ak
ide o imunobiologické lieky a lieky vyrobené z krvi
a z plazmy,
15
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i) pouíva èíslo GTIN, ak je ním liek oznaèený,
j) umoni oprávneným osobám výkon tátneho farmaceutického dozoru (ïalej len tátny dozor),
k) v prípade informovania zdravotníckych pracovníkov
o liekoch, zabezpeèi informovanos v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku,
l) bali lieky do vonkajích obalov a vnútorných obalov
v súlade so schváleným oznaèením, s priloenou písomnou informáciou pre pouívate¾ov lieku a s vyznaèeným dátumom schválenia písomnej informácie,
m) vytvori primeraný systém kontroly pouitia vzoriek
liekov,
n) ak ide o imunobiologický humánny liek a liek vyrobený z krvi a z plazmy, predloi tátnemu ústavu na
preskúanie pred prepustením are vzorky kadej
are humánneho lieku v mnostve potrebnom na tri
analýzy; ak ide o imunologický veterinárny liek a biologický veterinárny liek, predloi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv na kontrolu kvality vzorky prvých
piatich arí nového veterinárneho lieku prepustených na trh v mnostve potrebnom na tri analýzy,
o) ak ide o liek vyrobený z krvi alebo z plazmy, oznámi
tátnemu ústavu metódu pouitú na zníenie alebo
vylúèenie patogénnych vírusov, ktoré sa prenáajú
liekmi vyrobenými z krvi alebo z plazmy,
p) pri výrobe liekov a kontrole ich kvality dodriava poiadavky správnej výrobnej praxe, pri príprave
transfúznych liekov a kontrole ich kvality dodriava
poiadavky správnej praxe prípravy transfúznych
liekov a pri individuálnej príprave liekov na inovatívnu lieèbu a kontrole ich kvality dodriava poiadavky správnej praxe individuálnej prípravy liekov na
inovatívnu lieèbu,
r) pri výrobe liekov pouíva len lieèivá, ktoré boli vyrobené v súlade s poiadavkami správnej výrobnej
praxe vstupných surovín,
s) priloi ku kadej dodávke liekov
1. doklad s uvedením dátumu dodávky, názvu lieku,
dodaného mnostva, názvu a adresy príjemcu,
èísla are a
2. osvedèenie o prepustení are s dátumom a podpisom odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie kvality liekov (ïalej len analytický
certifikát o prepustení are),
t) vies a aktualizova register analytických certifikátov o prepustení are,
u) kadoroène predloi ministerstvu zdravotníctva
najneskôr do 31. januára správu o výke výdavkov
na propagáciu, marketing a nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok; ministerstvo zdravotníctva ju bezodkladne po doruèení
zverejní na svojom webovom sídle,
v) oznámi národnému centru zoznam zdravotníckych
pracovníkov, s uvedením mena, priezviska a adresy
bydliska, ktorí sa zúèastnili na podujatiach urèených
výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré boli
financované drite¾om povolenia na výrobu liekov
alebo treou osobou; národné centrum ho bezodkladne po doruèení zverejní na svojom webovom sídle,

) Zákon è. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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z) zabezpeèi odborným zástupcom materiálne vybavenie, personálne zabezpeèenie a prevádzkové
podmienky na plnenie povinností ustanovených
v písmenách a) a u) a v § 16,

Èiastka 117

§ 16
Povinnosti odborných zástupcov
pri výrobe liekov a príprave liekov

aa) zabezpeèi, aby výrobné procesy pouité pri výrobe
boli validované v súlade s poiadavkami správnej
výrobnej praxe, najmä ak ide o výrobu imunobiologických humánnych liekov a liekov vyrobených
z krvi, tak, aby sa dosiahol súlad medzi jednotlivými arami.

(1) Odborný zástupca zodpovedný za výrobu liekov je
povinný zabezpeèi, aby kadá ara lieku bola vyrobená v súlade s poiadavkami správnej výrobnej praxe
a výrobnými postupmi schválenými pri registrácii lieku
a aby výrobné metódy boli v súlade so súèasnými poznatkami vedy a techniky.

(2) Pri dodávaní liekov osobám uvedeným v odseku 1
písm. d) musí by drite¾ povolenia na výrobu liekov aj
drite¾om registrácie lieku a musí dodriava poiadavky na správnu ve¾kodistribuènú prax; za dodanie liekov nie je oprávnený úètova cenu obchodného alebo
sprostredkovate¾ského výkonu.16)

(2) Odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie
kvality liekov je povinný
a) zabezpeèi, aby kadá ara lieku bola kontrolovaná
v súlade s poiadavkami správnej výrobnej praxe,
farmaceutického skúania a kontrolnými postupmi
schválenými pri registrácii lieku a aby kontrolné metódy boli v súlade so súèasnými poznatkami vedy
a techniky,
b) zabezpeèi, aby kadá ara lieku bez oh¾adu na to,
èi bola vyrobená v niektorom èlenskom táte alebo
dovezená z tretích tátov, bola podrobená kompletnej kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze
vetkých lieèiv a iným skúkam alebo kontrolám
potrebným na zabezpeèenie kvality liekov v súlade
s poiadavkami registrácie lieku (ïalej len prepustenie are),
c) osvedèi pri prepustení are v analytickom certifikáte o prepustení are, e kadá ara bola hodnotená pod¾a písmena b),
d) uchováva analytický certifikát o prepustení are
najmenej pä rokov od prepustenia are a na poiadanie ho predloi tátnemu ústavu, ak ide o humánny liek, a ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
ak ide o veterinárny liek.

(3) Dodávanie liekov a lieèiv na úèel výuèby a výskumu povo¾uje ministerstvo zdravotníctva, ak ide
o humánne lieky, a ústav kontroly veterinárnych lieèiv,
ak ide o veterinárne lieky.
(4) Dodáva lieky iným osobám, ako je uvedené v odseku 1 písm. d), alebo osobám uskutoèòujúcim výuèbu
a výskum pod¾a odseku 3 je zakázané.
(5) Drite¾ povolenia na výrobu liekov nie je oprávnený poskytova ani prijíma z¾avy v naturáliách, ak tento
zákon neustanovuje inak. Z¾avou v naturáliách sa rozumie vzorka humánneho lieku, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, veterinárneho lieku, ktorého
výdaj je viazaný na veterinárny lekársky predpis, dietetickej potraviny, ktorá je uvedená v zozname kategorizovaných dietetických potravín,17) zdravotníckej pomôcky, ktorá je uvedená v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok,18) alebo iné nepeòané plnenie.
(6) Drite¾ovi povolenia na výrobu liekov sa zakazuje priamo alebo prostredníctvom tretej osoby financova, sponzorova alebo inak priamo alebo nepriamo
podporova podujatie zdravotníckemu pracovníkovi
alebo úèas zdravotníckeho pracovníka na podujatí
okrem podujatí uvedených v odseku 1 písm. v). Zdravotníckemu pracovníkovi sa zakazuje zúèastòova sa
na podujatí financovanom, sponzorovanom alebo
inak priamo alebo nepriamo podporovanom drite¾om povolenia na výrobu liekov alebo prostredníctvom tretej osoby okrem podujatí uvedených v odseku 1 písm. v).
(7) Drite¾ovi povolenia na výrobu liekov sa zakazuje
akouko¾vek formou priamo, nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby navádza, podnecova alebo iným
spôsobom ovplyvòova lekára oprávneného predpisova humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické
potraviny (ïalej len predpisujúci lekár) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.
16

(3) Odborný zástupca zodpovedný za registráciu lieku je povinný zabezpeèi
a) aby v dokumentácii, ktorá sa predkladá so iadosou o registráciu lieku, boli uvedené správne a pravdivé údaje,
b) aby sa farmaceutické skúanie, toxikologicko-farmakologické skúanie a klinické skúanie vykonalo
pod¾a tohto zákona,
c) doh¾ad nad
1. humánnymi liekmi pod¾a § 67 a 68,
2. veterinárnymi liekmi pod¾a § 108 a 109.
(4) Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov je povinný zabezpeèi, aby kadá ara
transfúzneho lieku bola pripravená v súlade s poiadavkami správnej praxe prípravy transfúznych liekov
a so schválenými postupmi prípravy transfúznych liekov.
(5) Odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie
kvality transfúznych liekov a odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov
z pupoèníkovej krvi je povinný zabezpeèi, aby kadá
ara transfúzneho lieku bola kontrolovaná v súlade

) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
) § 59 zákona è. 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.
18
) § 31 zákona è. 363/2011 Z. z.
17
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s poiadavkami správnej praxe prípravy transfúznych
liekov.
(6) Odborný zástupca zodpovedný za èinnos odberného centra je povinný zabezpeèi, aby kadý odber
krvi a zloky z krvi bol vykonaný a prepustený spracovate¾ovi krvi, ktorý je drite¾om povolenia na prípravu
transfúznych liekov, v súlade s poiadavkami správnej
praxe prípravy transfúznych liekov.
(7) Odborný zástupca zodpovedný za odber pupoèníkovej krvi je povinný zabezpeèi, aby kadý odber pupoèníkovej krvi bol vykonaný a prepustený len spracovate¾ovi pupoèníkovej krvi, ktorý je drite¾om povolenia
na prípravu transfúznych liekov z pupoèníkovej krvi.
(8) Odborný zástupca zodpovedný za nemocniènú
krvnú banku je povinný zabezpeèi uchovávanie krvi,
zloiek z krvi a transfúznych liekov v súlade s poiadavkami správnej praxe prípravy transfúznych liekov.
(9) Odborný zástupca zodpovedný za individuálnu
prípravu liekov na inovatívnu lieèbu je povinný zabezpeèi, aby kadá ara lieku na inovatívnu lieèbu bola
pripravená v súlade s poiadavkami správnej praxe individuálnej prípravy liekov na inovatívnu lieèbu a so
schválenými postupmi individuálnej prípravy liekov na
inovatívnu lieèbu.
(10) Odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie kvality liekov na inovatívnu lieèbu je povinný zabezpeèi, aby kadá ara lieku na inovatívnu lieèbu bola
kontrolovaná v súlade s poiadavkami správnej praxe
individuálnej prípravy liekov na inovatívnu lieèbu.
Piaty oddiel
Ve¾kodistribúcia liekov
§ 17
Osobitné podmienky na ve¾kodistribúciu liekov
(1) Orgán prísluný na vydanie povolenia vydá povolenie na ve¾kodistribúciu humánnych liekov, ak iadate¾ okrem splnenia podmienok ustanovených v § 3 a
5 preukáe, e
a) priestory a ich vybavenie spåòajú hygienické poiadavky a poiadavky správnej ve¾kodistribuènej praxe,
b) ustanovil odborného zástupcu zodpovedného za ve¾kodistribúciu humánnych liekov, ktorým musí by
fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore farmácia.
(2) Orgán prísluný na vydanie povolenia vydá povolenie na ve¾kodistribúciu medicinálnych plynov, ak iadate¾ okrem splnenia podmienok ustanovených v § 3 a
5 preukáe, e
a) priestory a ich vybavenie spåòajú hygienické poiadavky a poiadavky správnej ve¾kodistribuènej praxe,
b) ustanovil odborného zástupcu zodpovedného za ve¾kodistribúciu medicinálnych plynov, ktorým musí
by fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore farmácia,
veobecné lekárstvo, veterinárske lekárstvo, chémia
alebo biológia.
19
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(3) Orgán prísluný na vydanie povolenia vydá povolenie na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov, ak
iadate¾ okrem splnenia podmienok ustanovených v § 3
a 5 preukáe, e
a) priestory a ich vybavenie spåòajú hygienické poiadavky a poiadavky správnej ve¾kodistribuènej praxe,
b) ustanovil odborného zástupcu zodpovedného za ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov, ktorým musí by
fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore farmácia
alebo veterinárske lekárstvo.
(4) Orgán, ktorý vydáva povolenie na ve¾kodistribúciu liekov, uzná povolenie na ve¾kodistribúciu liekov
vydané prísluným orgánom iného èlenského tátu.
(5) Ak sa ministerstvo zdravotníctva alebo tátny
ústav domnieva, e drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, ktorému bolo vydané povolenie na ve¾kodistribúciu v inom èlenskom táte, nespåòa poiadavky
ustanovené v odseku 1, bezodkladne o tom informuje
Komisiu a prísluné orgány dotknutých èlenských tátov.
(6) Ak sa prísluný orgán iného èlenského tátu
domnieva, e drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, ktorému povolenie vydalo ministerstvo zdravotníctva, nespåòa poiadavky uvedené v odseku 1, ministerstvo zdravotníctva zaène konanie o pozastavení èinnosti
pod¾a § 9 a informuje Komisiu a dotknutý èlenský tát
o prijatých opatreniach a o dôvodoch ich prijatia.
(7) Orgán, ktorý vydal povolenie na ve¾kodistribúciu
liekov, vloí údaje uvedené v rozhodnutí o povolení na
ve¾kodistribúciu liekov do databázy, ktorú vedie agentúra.
(8) Orgán, ktorý vydal povolenie na ve¾kodistribúciu
liekov, na poiadanie Komisie alebo prísluného orgánu èlenského tátu poskytne informácie o jednotlivých
vydaných povoleniach.
(9) Orgán, ktorý pozastavil alebo zruil povolenie na
ve¾kodistribúciu liekov, bezodkladne o tom informuje
prísluné orgány èlenských tátov a Komisiu.
(10) Ve¾kodistribúciu
a) humánnych liekov nesmie vykonáva osoba, ktorá je
oprávnená predpisova humánne lieky,
b) veterinárnych liekov nesmie vykonáva drite¾ povolenia na poskytovanie odborných veterinárnych èinností.19)
(11) Správna ve¾kodistribuèná prax je súbor poiadaviek na zabezpeèenie kvality a kontroly kvality dodávaných liekov pri ve¾kodistribúcii liekov.
§ 18
Povinnosti drite¾a povolenia
na ve¾kodistribúciu liekov
(1) Drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov je povinný
a) vytvori a pouíva systém zabezpeèenia kvality liekov,

) § 10 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
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b) distribuova len lieky registrované v Slovenskej republike a lieky uvedené v § 46 ods. 2 písm. a) a b),
c) dodáva humánny liek
1. inému drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu
humánnych liekov,
2. drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti v nemocniènej lekárni alebo verejnej lekárni, a to aj v prípade, ak humánny liek obstarala zdravotná poisovòa pod¾a osobitného
predpisu,20)
3. veterinárnemu lekárovi, ktorý poskytuje odbornú
veterinárnu èinnos,19)
4. zdravotníckemu zariadeniu ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ïalej len ambulantné zdravotnícke zariadenie) v ustanovenom rozsahu,
5. poskytovate¾ovi záchrannej zdravotnej sluby,15)
6. ozbrojeným silám a ozbrojeným zborom,
d) dodáva veterinárny liek len
1. iným drite¾om povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov,
2. verejným lekáròam,
3. veterinárnym lekárom, ktorí poskytujú odbornú
veterinárnu èinnos,19)
4. výrobcom medikovaných krmív21) premixy pre
medikované krmivá,
5. tátnej veterinárnej a potravinovej správe,
6. ozbrojeným silám a ozbrojeným zborom,
e) bezodkladne stiahnu z trhu
1. humánny liek po nariadení tátnym ústavom,
2. veterinárny liek po nariadení ústavom kontroly
veterinárnych lieèiv,
f) zabezpeèi pre územie, na ktorom má povolenú ve¾kodistribúciu humánnych liekov, dodanie liekov,
ktoré sú uvedené v zozname kategorizovaných liekov,22) najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky
od drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti; na poiadanie ministerstva zdravotníctva zabezpeèi aj iné lieky v ním urèenej lehote,
g) urèi odborného zástupcu zodpovedného za ve¾kodistribúciu liekov,
h) do siedmich dní po dovoze liekov tátnemu ústavu,
ak ide o humánne lieky, alebo ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, ak ide o veterinárne lieky,
1. predloi zoznam dovezených liekov s uvedením
poètu a ve¾kosti balenia a èísla are alebo výrobného èísla a na poiadanie tátneho ústavu alebo
ústavu kontroly veterinárnych lieèiv predloi ich
analytické certifikáty o prepustení are,
2. doda na poiadanie tátneho ústavu alebo ústavu kontroly veterinárnych lieèiv vzorky poadovaných arí liekov v mnostve potrebnom na tri
analýzy,
i) poda do siedmich dní po skonèení tvrroka tátnemu ústavu hlásenie o cene, mnostve a druhu dovezených humánnych liekov,
j) oznámi tátnemu ústavu neiaduce úèinky humánneho lieku alebo ústavu kontroly veterinárnych
20
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lieèiv neiaduce úèinky veterinárneho lieku, ktoré
neboli známe pri registrácii lieku, ak sa o nich dozvedel pri výkone svojej èinnosti,
k) umoni oprávneným osobám výkon tátneho dozoru,
l) zabezpeèi uchovávanie dokumentácie v písomnej
alebo elektronickej forme pod¾a zásad správnej ve¾kodistribuènej praxe,
m) raz roène vykona inventúru, pri ktorej sa porovnajú
mnostvá prijatých a vydaných liekov so zásobami,
ktoré sa v èase inventúry nachádzajú v sklade;
v správe o vykonanej inventúre sa musia zaznamena vetky zistené nezrovnalosti,
n) do siedmich dní po dovoze medikovaných krmív
z tretích tátov a pri obchodovaní s nimi s inými
èlenskými tátmi predloi kópiu sprievodného certifikátu na príslunú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a ústav kontroly veterinárnych lieèiv,
o) oznamova tvrroène ústavu kontroly veterinárnych lieèiv údaje o poète balení veterinárneho lieku,
ktorý dodal do verejnej lekárne, tátnej veterinárnej
a potravinovej správe a veterinárnemu lekárovi, ktorý poskytuje veterinárnu starostlivos, výrobcovi
medikovaných krmív a inému ve¾kodistribútorovi,
p) pouíva èíslo GTIN, ak je liek ním oznaèený,
r) kadoroène predloi ministerstvu zdravotníctva
najneskôr do 31. januára správu o výke výdavkov
na propagáciu, marketing a nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok; ministerstvo zdravotníctva ju bezodkladne po doruèení
zverejní na svojom webovom sídle,
s) oznámi národnému centru zoznam zdravotníckych
pracovníkov s uvedením mena, priezviska a adresy
bydliska, ktorí sa zúèastnili na podujatiach urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo
ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré boli financované drite¾om povolenia na ve¾kodistribúciu liekov alebo treou osobou; národné centrum ho bezodkladne po doruèení zverejní na svojom
webovom sídle,
t) zabezpeèi odbornému zástupcovi materiálne vybavenie, personálne zabezpeèenie a prevádzkové podmienky na plnenie povinností uvedených v písmenách a) a s) a plnenie úloh uvedených v odsekoch 2
a 8,
u) dodriava poiadavky správnej ve¾kodistribuènej
praxe.
(2) Drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov môe
dodáva lieky len osobám, ktoré sú uvedené v odseku 1
písm. c) a d); nie je oprávnený úètova cenu obchodného alebo sprostredkovate¾ského výkonu16) lekárne.
(3) Dodávanie liekov a lieèiv na úèel výuèby a výskumu v odôvodnených prípadoch povo¾uje ministerstvo zdravotníctva, ak ide o humánne lieky, a ústav kontroly veterinárnych lieèiv, ak ide o veterinárne lieky.

) § 6 ods. 12 písm. b) zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 30 ods. 2 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
22
) § 8 zákona è. 363/2011 Z. z.
21
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(4) Dodáva lieky iným osobám, ako je uvedené v odseku 1 písm. c) a d), alebo osobám uskutoèòujúcim výuèbu a výskum pod¾a odseku 3 je zakázané.
(5) Drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu humánnych
liekov je oslobodený od povinnosti ustanovenej v odseku 1 písm. f), ak má voèi drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti poh¾adávky za dodané lieky po uplynutí dvojnásobku zmluvne dohodnutej
lehoty splatnosti.
(6) Drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, ktorý
nie je drite¾om registrácie lieku a ktorý má zámer dováa liek z iného èlenského tátu, je povinný informova drite¾a registrácie lieku a tátny ústav o svojom zámere dováa humánny liek alebo ústav kontroly
veterinárnych lieèiv o svojom zámere dováa veterinárny liek.
(7) Drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov nie je
oprávnený v súvislosti s dodávaním liekov poskytova
a prijíma z¾avy v naturáliách.
(8) Drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov sa
zakazuje priamo alebo prostredníctvom tretej osoby financova, sponzorova alebo inak priamo alebo nepriamo podporova podujatie zdravotníckemu pracovníkovi alebo úèas zdravotníckeho pracovníka na podujatí
okrem podujatí uvedených v odseku 1 písm. s). Zdravotníckemu pracovníkovi sa zakazuje zúèastòova sa
na podujatí financovanom, sponzorovanom alebo inak
priamo alebo nepriamo podporovanom drite¾om povolenia na ve¾kodistribúciu liekov alebo prostredníctvom
tretej osoby okrem podujatí uvedených v odseku 1
písm. s).
(9) Drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov sa
zakazuje akouko¾vek formou priamo, nepriamo alebo
prostredníctvom tretej osoby navádza, podnecova
alebo iným spôsobom ovplyvòova predpisujúceho lekára pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.
§ 19
Súbený dovoz lieku
(1) Súbeným dovozom lieku je dovoz lieku, ktorý je
registrovaný v Slovenskej republike a aj v inom èlenskom táte, do Slovenskej republiky inou osobou ako
drite¾om registrácie lieku v Slovenskej republike alebo
v súèinnosti s ním (ïalej len súbený dovoz). Súbený
dovoz mono povoli len drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov.
(2) Súbený dovoz mono povoli, ak súbene dováaný liek je registrovaný v inom èlenskom táte za rovnakých podmienok ako liek, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike (ïalej len referenèný dováaný liek)
a z tohto èlenského tátu je do Slovenskej republiky
distribuovaný
a) pod rovnakým názvom,
b) s kvalitatívne a kvantitatívne zhodným obsahom lieèiva alebo lieèiv,
c) v zhodnej liekovej forme a s podobným vzh¾adom,
d) v zhodnej ve¾kosti balenia,
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e) v zhodnom vnútornom obale a vonkajom obale
s rovnakou grafickou úpravou oboch obalov,
f) zhodným výrobcom lieku okrem výrobcu vnútorného obalu, vonkajieho obalu a písomnej informácie
pre pouívate¾a lieku.
(3) Súbene dováaný liek sa nesmie od referenèného
dováaného lieku odliova kvalitou, úèinnosou a bezpeènosou a pouíva sa za podmienok uvedených v rozhodnutí o registrácii referenèného dováaného lieku.
(4) iados o vydanie povolenia na súbený dovoz obsahuje
a) identifikaèné údaje o
1. referenènom dováanom lieku,
2. súbene dováanom lieku,
3. drite¾ovi povolenia o registrácii referenèného dováaného lieku,
4. drite¾ovi povolenia o registrácii súbene dováaného lieku,
5. výrobcovi referenèného dováaného lieku,
6. výrobcovi súbene dováaného lieku,
b) písomnú informáciu pre pouívate¾a lieku,
c) vnútorný obal a vonkají obal, v akom je liek uvedený na trh v inom èlenskom táte,
d) doklad preukazujúci, e rozdiely nemajú negatívny
vplyv na kvalitu, úèinnos a bezpeènos súbene dováaného lieku, ak súbene dováaný liek nie je svojím zloením pomocných látok totoný s referenèným dováaným liekom, rozdiely sa uvedú
v písomnej informácii pre pouívate¾a lieku, na vonkajom obale a na vnútornom obale súbene dováaného lieku,
e) doklad potvrdzujúci, e iadate¾ upovedomil majite¾a ochrannej známky o svojom zámere súbene dováa liek v upravenom balení.
(5) K iadosti pod¾a odseku 4 iadate¾ ïalej prikladá
a) liek v balení, v akom bude uvedený na trh v Slovenskej republike,
b) návrh písomnej informácie pre pouívate¾a lieku
v tátnom jazyku,
c) referenèný dováaný liek, ak je uvádzaný do obehu
v Slovenskej republike,
d) zoznam výrobcov, ktorí sa podie¾ajú na balení, oznaèovaní alebo iných výrobných postupoch, ktoré sa
vykonávajú pri súbenom dovoze lieku, a ich povolenia na výrobu pre daný rozsah výroby a doklady
o splnení správnej výrobnej praxe,
e) údaje o rozdieloch medzi referenèným dováaným
liekom a súbene dováaným liekom, ak sú.
(6) O iadosti o povolenie na súbený dovoz lieku
tátny ústav, ak ide o humánny liek, a ústav kontroly
veterinárnych lieèiv, ak ide o veterinárny liek, rozhodne
do 45 dní odo dòa jej doruèenia. Ak iados neobsahuje
náleitosti uvedené v odsekoch 2 a 5, písomne poiada
o doplnenie iadosti. Lehota na vydanie povolenia na
súbený dovoz a do doplnenia iadosti neplynie. tátny ústav alebo ústav kontroly veterinárnych lieèiv si
môe vyiada podklady o podmienkach registrácie súbene dováaného lieku od prísluných orgánov v inom
èlenskom táte.
(7) Drite¾ povolenia o registrácii referenèného dováaného lieku na vyiadanie tátneho ústavu alebo ús-
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tavu kontroly veterinárnych lieèiv poskytuje informácie
o podmienkach registrácie referenèného dováaného
lieku v iných èlenských tátoch, o rozdieloch v registrácii referenèného dováaného lieku v Slovenskej republike a v iných èlenských tátoch vrátane údajov o miestach výroby tohto lieku.

b) zruí, ak drite¾ povolenia na súbený dovoz lieku
1. nedodriava podmienky uvedené v povolení,
2. závaným spôsobom poruuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
3. na iados drite¾a povolenia na súbený dovoz
lieku.

(8) Drite¾ povolenia na súbený dovoz lieku je povinný
a) uchováva záznamy o pôvode, poète balení a èíslach
arí súbene dováaného lieku pä rokov,
b) zabezpeèi pozastavenie výdaja alebo uvádzania na
trh súbene dováaného lieku v rovnakom rozsahu
ako pri referenènom dováanom lieku v Slovenskej
republike alebo v inom èlenskom táte, odkia¾ sa dováa, ak k pozastaveniu výdaja alebo uvádzania na
trh dolo v dôsledku nedodrania poadovanej kvality, úèinnosti alebo bezpeènosti lieku alebo ak bola
registrácia zruená alebo registrácia stratila platnos v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom
táte, odkia¾ sa dováa,
c) zoh¾adòova zmeny v registrácii referenèného dováaného lieku, ktoré môu ovplyvni kvalitu, úèinnos a bezpeènos súbene dováaného lieku,
d) zabezpeèi, aby balenie, oznaèovanie a ïalie povolené úpravy súbene dováaného lieku vykonávali
len dritelia povolenia na výrobu liekov,
e) oznaèi vonkají obal a vnútorný obal slovami SÚBENE DOVÁANÝ LIEK a identifikaènými údajmi
o drite¾ovi povolenia na súbený dovoz lieku a o výrobcoch uvedených v odseku 5 písm. d) tak, aby ani
èiastoène neprekryl ochrannú známku,
f) oznámi zaèatie súbeného dovozu lieku drite¾ovi
povolenia o registrácii referenèného dováaného lieku alebo jeho splnomocnenému zástupcovi v Slovenskej republike a poskytnú mu, ak ho drite¾ povolenia o registrácii referenèného dováaného lieku
alebo splnomocnený zástupca v Slovenskej republike o to poiada, vzorku súbene dováaného lieku
v balení, v akom sa bude v Slovenskej republike uvádza na trh,
g) zabezpeèova doh¾ad nad liekmi najmä zhromaïovaním údajov o neiaducich úèinkoch a zaznamenané neiaduce úèinky oznamova drite¾ovi povolenia
o registrácii referenèného dováaného lieku a orgánu, ktorý vydal povolenie na súbený dovoz.

(11) Povolenie na súbený dovoz lieku stratí platnos
uplynutím platnosti registrácie referenèného dováaného lieku v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom táte.

(9) Platnos povolenia na súbený dovoz lieku je rok
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení; toto povolenie mono na základe iadosti podanej
najmenej tri mesiace pred uplynutím platnosti povolenia predåi o ïalí rok, a to aj opakovane.
(10) tátny ústav, ak ide o humánny liek, a ústav
kontroly veterinárnych lieèiv, ak ide o veterinárny liek,
povolenie na súbený dovoz lieku
a) pozastaví, ak
1. bola pozastavená registrácia referenèného dováaného lieku v Slovenskej republike alebo v inom
èlenskom táte,
2. drite¾ povolenia na súbený dovoz lieku o to poiada,
23

(12) Drite¾ povolenia na súbený dovoz lieku je zodpovedný za ním zabezpeèované èinnosti bez toho, aby
bola dotknutá zodpovednos drite¾a povolenia o registrácii referenèného dováaného lieku ustanovená týmto zákonom.
iesty oddiel
Poskytovanie lekárenskej starostlivosti
§ 20
Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
(1) Lekárenská starostlivos zahàòa
a) zabezpeèovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu
a výdaj liekov vrátane internetového výdaja,
b) zabezpeèovanie, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok vrátane internetového výdaja,
c) zhotovovanie zdravotníckych pomôcok na mieru
a ich výdaj,
d) zabezpeèovanie a výdaj dietetických potravín,23)
e) poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch,
zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod¾a bezpeènej a racionálnej liekovej terapie,
f) doh¾ad nad liekmi a doh¾ad nad zdravotníckymi pomôckami,
g) zabezpeèovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového
sortimentu,
h) vykonávanie fyzikálnych a biochemických vyetrení
zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie
úèinnosti a bezpeènosti farmakoterapie, ktoré si nevyadujú ïalie laboratórne spracovanie,
i) výmenu, predaj a spätný predaj liekov drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov alebo inému drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
j) racionalizáciu skladového hospodárstva spoèívajúcu najmä v spoloènom nákupe, skladovaní a vzájomnej výmene liekov medzi viacerými prevádzkaròami
toho istého drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
(2) Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je potrebné na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
a) v nemocniènej lekárni s oddelením
1. klinickej farmácie,
2. prípravy humánnych liekov,
3. prípravy sterilných humánnych liekov,

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
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4. prípravy cytostatík,
5. prípravy rádioaktívnych humánnych liekov,
6. prípravy imunologických humánnych liekov,
7. kontroly humánnych liekov,
8. zdravotníckych pomôcok,
b) vo verejnej lekárni,
c) v poboèke verejnej lekárne,
d) vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
e) vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych
pomôcok,
f) vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
(3) Nemocnièná lekáreò je prevádzkareò, ktorá je neoddelite¾nou súèasou ústavného zdravotníckeho zariadenia, pripravuje a vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny oddeleniam tohto
zariadenia, inému ústavnému zdravotníckemu zariadeniu na základe objednávky; ak je súèasou tohto
zdravotníckeho zariadenia onkologická ambulancia,
musí ma zriadené oddelenie na prípravu cytostatík.
Nemocnièná lekáreò nie je oprávnená úètova cenu obchodného alebo sprostredkovate¾ského výkonu.16)
(4) Verejná lekáreò je prevádzkareò, ktorá poskytuje
lekárenskú starostlivos vrátane individuálnej prípravy liekov pre verejnos, pre ambulantné zdravotnícke
zariadenie a ústavné zdravotnícke zariadenie, ak
ústavné zdravotnícke zariadenie nemá nemocniènú lekáreò. Verejná lekáreò vydáva poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na základe objednávky poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisovne, ak
humánny liek alebo zdravotnícku pomôcku obstarala
zdravotná poisovòa pod¾a osobitného predpisu.20)
(5) Poboèka verejnej lekárne je prevádzkareò, ktorú
môe drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti zriadi len v obci, kde nie je zriadená verejná lekáreò, a v obci, ktorá sa nachádza na území
samosprávneho kraja, ktorý mu vydal povolenie na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti; poboèka verejnej lekárne môe poskytova lekárenskú starostlivos
v kratom èase, ako je ustanovený týdenný pracovný
èas, nemusí zabezpeèova individuálnu prípravu liekov
a pohotovostnú lekárenskú slubu.
(6) Názov alebo obchodné meno verejnej lekárne, poboèky verejnej lekárne a nemocniènej lekárne musí obsahova oznaèenie lekáreò. Iné osoby nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene pouíva slovo
lekáreò ani jeho preklad v inom jazyku.
(7) Výdajòa zdravotníckych pomôcok je prevádzkareò, ktorá je urèená na výdaj zdravotníckych pomôcok
na základe lekárskeho poukazu.
(8) Výdajòa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok je prevádzkareò, ktorá na základe lekárskeho poukazu individuálne zhotovuje, opravuje,
upravuje a vydáva ortopedicko-protetické zdravotnícke
pomôcky.
(9) Výdajòa audio-protetických zdravotníckych pomôcok je prevádzkareò, ktorá na základe lekárskeho
poukazu individuálne zhotovuje, opravuje, upravuje
a vydáva audio-protetické zdravotnícke pomôcky.
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(10) Lekárenskou starostlivosou nie je príprava
transfúznych liekov, príprava autovakcín a individuálna príprava liekov na inovatívnu lieèbu.
§ 21
Osobitné podmienky poskytovania
lekárenskej starostlivosti
(1) Ústavné zdravotnícke zariadenie môe poskytova
lekárenskú starostlivos v nemocniènej lekárni, ak
okrem splnenia podmienok ustanovených v § 3 a
5 ustanovilo odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú spôsobilos pod¾a odseku 2 písm. a).
(2) Lekárenskú starostlivos vo verejnej lekárni môe
poskytova
a) fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore farmácia
a má odbornú prax najmenej tri roky vo verejnej lekárni alebo v nemocniènej lekárni alebo má pecializáciu v pecializaènom odbore lekárenstvo,
b) fyzická osoba, ktorá nespåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), alebo
c) právnická osoba, ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú spôsobilos
pod¾a písmena a).
(3) Lekárenskú starostlivos vo výdajni zdravotníckych pomôcok môe poskytova
a) fyzická osoba, ktorá získala
1. vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore farmácia,
2. vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v tudijnom odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky alebo
3. stredokolské vzdelanie na strednej zdravotníckej kole s maturitou v tudijnom odbore farmaceutický laborant a má pecializáciu v pecializaènom odbore zdravotnícke pomôcky alebo
v pecializaènom odbore lekárenstvo,
b) fyzická osoba, ktorá nespåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), alebo
c) právnická osoba, ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú spôsobilos
pod¾a písmena a).
(4) Lekárenskú starostlivos vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok môe poskytova
a) fyzická osoba, ktorá získala stredokolské vzdelanie
na strednej zdravotníckej kole s maturitou v tudijnom odbore ortopedický technik,
b) fyzická osoba, ktorá nespåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), alebo
c) právnická osoba, ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú spôsobilos
pod¾a písmena a).
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(5) Lekárenskú starostlivos vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok môe poskytova
a) fyzická osoba, ktorá získala stredokolské vzdelanie
na strednej odbornej kole s maturitou v tudijnom
odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore
mechanik elektrotechnik a má odbornú prax najmenej jeden rok vo výrobe a v distribúcii
audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
b) fyzická osoba, ktorá nespåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú
spôsobilos pod¾a písmena a), alebo
c) právnická osoba, ak ustanovila odborného zástupcu, ktorý spåòa poiadavky na odbornú spôsobilos
pod¾a písmena a).
(6) Lekárenskú starostlivos nemôe poskytova fyzická osoba, ktorá je oprávnená predpisova lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pod¾a § 119 ods. 1.
(7) Správna lekárenská prax je súbor poiadaviek
na materiálne a priestorové vybavenie, na personálne
zabezpeèenie a na odborné vykonávanie èinností
a) prevádzkarní poskytujúcich lekárenskú starostlivos,
b) pri príprave, kontrole, uchovávaní, výdaji liekov
a poskytovaní informácií o nich,
c) pri zhotovovaní, uchovávaní a výdaji zdravotníckych
pomôcok,
d) pri uchovávaní a výdaji dietetických potravín,
e) pri internetovom výdaji.
(8) Nadobudnutie vlastníctva liekov neoprávòuje
zaobchádza s nimi iným spôsobom, ako je uvedené
v tomto zákone.
(9) Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti uhrádzanej alebo èiastoène uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný ma
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní lekárenskej starostlivosti so zdravotnou poisovòou poistenca.
(10) Zmluva o poskytovaní lekárenskej starostlivosti
so zdravotnou poisovòou poistenca musí obsahova
náleitosti pod¾a osobitného predpisu.24)
(11) V období od vydania povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti do uzatvorenia zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti so zdravotnou poisovòou je drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti oprávnený poskytova lekárenskú
starostlivos uhrádzanú alebo èiastoène uhrádzanú na
základe verejného zdravotného poistenia poistencom
tejto zdravotnej poisovne; uvedené obdobie nemôe
presiahnu es mesiacov. Zdravotná poisovòa je povinná drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti predloi na základe jeho iadosti návrh
zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti najne24
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skôr do jedného mesiaca od doruèenia iadosti o jej
uzatvorenie.
(12) Zmluvná strana je oprávnená vypoveda zmluvu
o poskytovaní lekárenskej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu;25) výpovedná lehota je jeden mesiac
a zaèína plynú prvým dòom mesiaca nasledujúceho
po doruèení výpovede druhej zmluvnej strane. Ak drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti poruí povinnos pod¾a § 23 ods. 1 písm. z), je prísluná zdravotná poisovòa oprávnená odstúpi od zmluvy
o poskytovaní lekárenskej starostlivosti s týmto drite¾om povolenia; zmluva zaniká doruèením písomného
odstúpenia s uvedením dôvodu drite¾ovi povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
(13) Ak sa dôvod výpovede zmluvy o poskytovaní lekárenskej starostlivosti alebo odstúpenia od zmluvy
o poskytovaní lekárenskej starostlivosti týka len niektorej z prevádzkarní drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, je zdravotná poisovòa
oprávnená túto zmluvu vypoveda alebo od nej odstúpi len v èasti týkajúcej sa tejto prevádzkarne.
§ 22
Osobitné podmienky internetového výdaja
(1) Internetovým výdajom je výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvedenej v odseku 2 na základe
elektronického formuláru objednávky uverejneného na
webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok (ïalej len internetový výdaj).
(2) Predmetom internetového výdaja môu by len
a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spåòajú poiadavky na
uvedenie na trh pod¾a osobitných predpisov,2) okrem aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych
pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok
in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovate¾ných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé pouívanie IIa. skupiny alebo
IIb. skupiny.26)
(3) Internetový výdaj, a to aj do zahranièia, môe zabezpeèova len drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.
(4) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok zabezpeèujúci internetový výdaj
je povinný
a) vyda humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom poète balení, v akom je to potrebné na
jeden lieèebný cyklus,

) § 7 ods. 9 písm. b) a d) a ods. 10 zákona è. 581/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 7 ods. 11 písm. a) a ods. 15 písm. a) zákona è. 581/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
26
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 582/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 527/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 610/2008 Z. z.
25
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b) zverejòova a dodriava poèas celej doby jeho zabezpeèovania na svojom webovom sídle podmienky
internetového výdaja, a to:
1. informáciu o internetovom výdaji vrátane obmedzenia pod¾a písmena a),
2. informáciu o ponúkanom sortimente liekov
a zdravotníckych pomôcok, ich cene, nákladoch
spojených s internetovým výdajom a informáciu
o celkovej cene za objednaný sortiment,
3. informáciu o lehote, poèas ktorej je viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
4. informáciu o práve objednávate¾a odstúpi od
zmluvy, ktorej predmetom je internetový výdaj,
5. meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak internetový výdaj zabezpeèuje fyzická osoba,
6. názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu,
identifikaèné èíslo, ako aj meno a priezvisko
a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré
sú tatutárnym orgánom, ak internetový výdaj
zabezpeèuje právnická osoba,
c) zabezpeèi prepravu zásielky obsahujúcej lieky alebo zdravotnícke pomôcky takým spôsobom, aby sa
zabezpeèilo zachovanie kvality zasielaných liekov
alebo zdravotníckych pomôcok, a to aj vtedy, ak zabezpeèuje prepravu zásielky inou osobou,
d) umoni vrátenie liekov alebo zdravotníckych pomôcok po ich reklamácii spôsobom, ktorý nespôsobí objednávate¾ovi náklady; vrátené lieky a zdravotnícke
pomôcky sa stávajú nepouite¾nými liekmi a zdravotníckymi pomôckami a povaujú sa za odpad, ktorého
pôvodcom je drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok zabezpeèujúci internetový výdaj, ktorý je povinný zabezpeèi ich
znekodnenie pod¾a § 74, ak ide o humánne lieky,
alebo pod¾a § 103, ak ide o veterinárne lieky.
(5) Lieky a zdravotnícke pomôcky urèené na internetový výdaj do iných èlenských tátov musia spåòa poiadavky pod¾a právnych predpisov tátu, do ktorého
sú zasielané. Na internetový výdaj do týchto tátov sa
vzahujú ustanovenia odseku 4.
(6) Do Slovenskej republiky mono zabezpeèova internetový výdaj len z èlenských tátov. Predmetom internetového výdaja liekov môu by
a) lieky registrované pod¾a § 46 ods. 1, § 84 ods. 1 alebo
registrované v inom èlenskom táte, z ktorého sa internetový výdaj liekov zabezpeèuje, ak ich výdaj pod¾a povolenia o registrácii lieku v Slovenskej republike nie je viazaný na lekársky predpis a ak sú
dodávané v súlade s podmienkami registrácie lieku
v Slovenskej republike alebo s podmienkami registrácie lieku pod¾a osobitného predpisu;12) na vyiadanie pacienta mono doda liek v mnostve zodpovedajúcom jeho osobnej spotrebe s oznaèením
vnútorného obalu a vonkajieho obalu a s písomnou
informáciou pre pouívate¾a lieku v inom jazyku ako
v tátnom jazyku,
b) zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný
na lekársky poukaz, okrem aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôcok, diagnostických
zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych
pomôcok III. skupiny a implantovate¾ných a invazív-
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nych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé
pouívanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spåòajú poiadavky na uvedenie na trh pod¾a osobitných predpisov.2)
(7) Osoba zabezpeèujúca internetový výdaj z èlenského tátu do Slovenskej republiky má povinnos
a) vopred oznámi tátnemu ústavu, ak ide o humánny
liek, a ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, ak ide
o veterinárny liek, zaèatie internetového výdaja do
Slovenskej republiky,
b) predloi tátnemu ústavu, ak ide o humánny liek,
a ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, ak ide o veterinárny liek, povolenie na vydávanie liekov verejnosti v inom èlenskom táte, z ktorého zabezpeèuje internetový výdaj, ak ide o internetový výdaj liekov.
§ 23
Povinnosti drite¾a povolenia
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
(1) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti je povinný
a) poskytova lekárenskú starostlivos pod¾a tohto zákona,
b) dodriava poiadavky správnej lekárenskej praxe,
c) oznámi bezodkladne orgánu, ktorý povolenie vydal,
ustanovenie nového odborného zástupcu a náhradného odborného zástupcu,
d) pozastavi poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
ak prestane spåòa podmienky ustanovené v § 3 a 5
a ak bezodkladne nezabezpeèí nápravu,
e) zabezpeèi nákup liekov len od výrobcov registrovaných liekov alebo povolených humánnych liekov
pod¾a § 46 ods. 2 písm. a) a b), drite¾ov registrácie
liekov a drite¾ov povolenia na ve¾kodistribúciu liekov,
f) postupova pri príprave, uchovávaní a kontrole hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov pod¾a poiadaviek správnej lekárenskej
praxe
a
ustanovení
Slovenského
farmaceutického kódexu,
g) zabezpeèi v rozsahu povolenej èinnosti výdaj základného sortimentu liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín do 24 hodín; ak ide o individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku, do siedmich
pracovných dní, a ak ide o individuálne zhotovenú
ortopedicko-protetickú pomôcku, do 90 dní,
h) zabezpeèi v rozsahu povolenej èinnosti bezodkladne výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré nie sú zahrnuté do základného
sortimentu,
i) vydáva len hromadne vyrábané lieky, ktoré sú registrované alebo ich pouívanie povolilo ministerstvo zdravotníctva, hromadne pripravované lieky
a individuálne pripravované lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré spåòajú poiadavky na uvedenie na trh
pod¾a osobitných predpisov,2)
j) vydáva bez lekárskeho predpisu len lieky, ktorých
výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
k) zabezpeèi výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok
odborne spôsobilými osobami uvedenými v § 25
ods. 2 a 3,
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l) poskytova odborné informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach, konzultova urèovanie a sledovanie lieèebného postupu,
m) nevyda liek po èase jeho pouite¾nosti alebo ak èas
pouite¾nosti lieku uplynie poèas jeho podávania pri
urèenom dávkovaní,
n) po nariadení tátnym ústavom bezodkladne pozastavi výdaj humánneho lieku alebo zdravotníckej
pomôcky, stiahnu humánny liek z trhu alebo zdravotnícku pomôcku z trhu alebo pozastavi jej pouitie v prevádzke,
o) po nariadení ústavom kontroly veterinárnych lieèiv
bezodkladne pozastavi výdaj veterinárneho lieku
alebo stiahnu veterinárny liek z trhu,
p) oznámi tátnemu ústavu neiaduce úèinky humánnych liekov alebo ústavu kontroly veterinárnych lieèiv neiaduce úèinky veterinárnych liekov,
q) umoni výkon tátneho dozoru oprávneným osobám a umoni im vstup do priestorov, kde sa vykonáva lekárenská starostlivos; na ich poiadanie zabezpeèi predloenie poadovanej dokumentácie,
poskytnú potrebné vysvetlenie a predloi vzorky
liekov v mnostve potrebnom na kontrolu,
r) uzavrie ku dòu zaèatia èinnosti zmluvu o poistení
zodpovednosti za kodu27) spôsobenú iným osobám
v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti; poistenie musí trva po celý èas, poèas ktorého
je oprávnený poskytova lekárenskú starostlivos,
s) uchováva osobitné lekárske predpisy oznaèené ikmým modrým pruhom, osobitné veterinárne lekárske predpisy oznaèené ikmým modrým pruhom
a osobitné objednávky oznaèené ikmým modrým
pruhom desa rokov,
t) zasiela kadoroène do 31. januára evidenciu o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné látky II. skupiny
a psychotropné látky II. skupiny, farmaceutovi
samosprávneho kraja, ak ide o humánne lieky, a regionálnemu veterinárnemu lekárovi, ak ide o veterinárne lieky,
u) oznámi do 30 dní po skonèení tvrroka národnému
centru pravdivé a presné údaje o liekoch a zdravotníckych pomôckach s uvedením poètu balení, kódu a ceny
humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky vydanej
1. verejnou lekáròou bez lekárskeho predpisu alebo
lekárskeho poukazu,
2. verejnou lekáròou na lekársky predpis alebo lekársky poukaz bez úhrady z verejného zdravotného poistenia,
3. nemocniènou lekáròou alebo verejnou lekáròou
na objednávku ústavného zdravotníckeho zariadenia,
v) zabezpeèi vykonávanie lekárenskej pohotovostnej
sluby na základe dohody so Slovenskou lekárnickou komorou, ak k dohode nedôjde, po nariadení
farmaceutom samosprávneho kraja,
w) oznámi farmaceutovi samosprávneho kraja vopred
hromadné èerpanie dovolenky alebo iné prekáky
27

x)

y)
z)

aa)

ab)
ac)

ad)

ae)
af)

ag)
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poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej
lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
vybera od pacientov úhradu za humánne lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny èiastoène uhrádzané na základe verejného zdravotného
poistenia pri zachovaní ustanoveného pomeru úhrady zdravotnej poisovne a pacienta,28)
vybera od pacientov úhrady za sluby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výke
pod¾a osobitného predpisu,29)
vies riadne a v súlade so skutoèným stavom kusovú
evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a systém kusovej evidencie sprístupni zdravotnej poisovni na poiadanie tak, aby
zdravotná poisovòa mohla úèinne skontrolova
správnos predpisovania a výdaja; na poiadanie
sprístupni zdravotnej poisovni vetky doklady
o nadobudnutí liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín a umoni súèasne kontrolu
skladových zásob, údaje o poètoch vetkých vydaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín v kontrolovanom období za vetky zdravotné poisovne,
zabezpeèi, aby priestory, v ktorých sa nachádzajú
lieky, lieèivá, pomocné látky, boli prístupné len
zdravotníckym pracovníkom s odbornou spôsobilosou a iným osobám len pod doh¾adom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosou,
urèi zdravotníckym pracovníkom pracovnú náplò
pod¾a návrhu odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
zabezpeèi, aby objednávanie, príjem, kontrolu,
uchovávanie, prípravu a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými látkami
a psychotropnými látkami, zaobchádzanie s drogovými prekurzormi a vedenie príslunej evidencie riadil odborný zástupca, ak bol ustanovený,
bezodkladne oznámi farmaceutovi samosprávneho
kraja ukonèenie èinnosti odborného zástupcu, ak
neustanovil náhradného odborného zástupcu, prerui poskytovanie lekárenskej starostlivosti a do
ustanovenia nového odborného zástupcu,
pouíva èíslo GTIN vo forme èiarového kódu EAN
alebo dvojrozmerného kódu GS1 Data Matrix, ak je
ním liek oznaèený,
uvádza na doklade z registraènej pokladne údaj
o výke prepoèítaného doplatku za najlacnejí náhradný liek, ak sa tento zapoèítava do úhrnnej výky
úhrad poistenca, pod¾a osobitného predpisu,30)
pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktoré sú èiastoène alebo
úplne uhrádzané na základe verejného zdravotného
poistenia, overi zhodu údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s údajmi v preukaze poistenca alebo v európskom preukaze zdravotného
poistenia, a ak zistí nesprávnos údajov lekárskeho

) § 790 písm. c) Obèianskeho zákonníka.
) Zákon è. 363/2011 Z. z.
29
) § 38 ods. 3 písm. d) a e) zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
30
) § 8 ods. 1 písm. b) 18. bod zákona è. 363/2011 Z. z.
28
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predpisu alebo lekárskeho poukazu v mene, priezvisku, rodnom èísle alebo v kóde zdravotnej poisovne, prièom pôjde o zjavnú chybu v písaní, vykona opravu týchto údajov na lekárskom predpise
alebo lekárskom poukaze, inak je oprávnený lekársky predpis alebo lekársky poukaz odmietnu,
ah) zabezpeèi, aby kadá jeho prevádzkareò verejnej lekárne mala k dispozícii neustály a bezprostredný
prístup k platnému Slovenskému farmaceutickému
kódexu,
ai) pouíva pri príprave hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov lieèivá
a pomocné látky, ku ktorým bol vydaný analytický
certifikát tátnym kontrolným laboratóriom iného
èlenského tátu alebo ním schváleným kontrolným
laboratóriom.
(2) Ak lekár vyznaèí na lekárskom predpise alebo na
lekárskom poukaze poznámku HRADÍ PACIENT, je
drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti oprávnený vybera finanènú úhradu za výdaj lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, za
ktoré by mu inak patrila úhrada pod¾a osobitného
predpisu.28)
(3) Pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej alebo èiastoène uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je pacient povinný na poiadanie osoby oprávnenej vydáva
lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny
predloi preukaz poistenca alebo európsky preukaz
zdravotného poistenia zdravotnej poisovne, v ktorej je
poistený. Ak pacient nepredloí preukaz poistenca alebo európsky preukaz zdravotného poistenia, osoba
oprávnená vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky alebo
dietetické potraviny môe vyda liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku len za plnú úhradu
pacientom; drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nemá v takom prípade voèi zdravotnej poisovni nárok na úhradu.
(4) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti nesmie poskytova ani prijíma z¾avy
v naturáliách.
(5) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je oprávnený pacientovi poskytova alebo s¾úbi z¾avu, výhodu alebo súhrn zliav a výhod (ïalej len
vernostný systém). Podmienky vernostného systému
musia by po celú dobu jeho uplatòovania dostupné
v kadej prevádzkarni alebo zverejnené na webovom sídle drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný ich dodriava.
(6) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti je oprávnený uplatòova vernostný systém na základe predchádzajúceho písomného oznámenia doruèeného vetkým zdravotným poisovniam,
v ktorom je uvedený popis vernostného systému; inak
môe drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti uplatòova vernostný systém len na základe písomnej zmluvy uzavretej so zdravotnou poisovòou. Ak drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti uplatòuje vernostný systém na
základe predchádzajúceho písomného oznámenia do-
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ruèeného zdravotnej poisovni alebo na základe písomnej zmluvy uzavretej so zdravotnou poisovòou, musí
ho za rovnakých podmienok uplatòova voèi poistencom vetkých zdravotných poisovní.
(7) Zakazuje sa poskytovanie zliav v naturáliách
alebo vyplácanie peòazí v rámci uplatòovaných podmienok vernostného systému; poukaz na budúcu peòanú z¾avu sa na úèely tohto zákona nepovauje za
nepeòané plnenie. Z¾avy alebo výhody vernostného
systému môu ma výluène formu z¾avy z ceny uskutoèneného nákupu alebo budúceho nákupu vo verejnej
lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok (ïalej
len z¾avy).
(8) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti pri poskytnutí alebo s¾úbení z¾avy poistencovi poskytne súèasne z¾avu aj zdravotnej poisovni, a to najmenej vo výke 50 % zo sumy z¾avy poskytnutej alebo s¾úbenej poistencovi; v takom prípade
nemusí zosta zachovaný pomer úhrady zdravotnej poisovne a úhrady poistenca ustanovený osobitným
predpisom.28) Ak sa drite¾ povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti nedohodne so zdravotnou
poisovòou inak, je nárok zdravotnej poisovne na podiel na z¾ave pod¾a prvej vety splatný spoloène so zúètovaním nároku drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti na úhradu lieku, dietetickej
potraviny alebo zdravotníckej pomôcky, v súvislosti
s ktorými bola z¾ava poskytnutá alebo s¾úbená; tieto
peòané nároky mono vzájomne zapoèíta, a to aj jednostranne.
(9) Zdravotná poisovòa má voèi drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nárok
na sumu rovnajúcu sa trojnásobku ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uhrádzanej zdravotnou poisovòou, pri vydaní ktorej bol
voèi poistencovi zdravotnej poisovne uplatnený vernostný systém, ak drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti uplatòuje vernostný systém
a) bez splnenia oznamovacej povinnosti alebo uzavretia zmluvy pod¾a odseku 6 alebo
b) spôsobom poruujúcim oznámené alebo dohodnuté
podmienky vernostného systému.
(10) Nárokom pod¾a odseku 9 nie je dotknutý nárok
zdravotnej poisovne na náhradu kody. V prípade sporu rozhodne o nárokoch zdravotnej poisovne súd.
(11) Ustanovenia odsekov 6 a 10 sa nepouijú v súvislosti s výdajom lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
(12) Vernostný systém môu poskytova aj viacerí dritelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti spoloène.
(13) Uplatòovaním alebo propagáciou vernostného
systému nesmie by poverený odborný zástupca drite¾a
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
(14) Uplatòovaním alebo propagáciou vernostného
systému nesmie by zníená miera odbornosti výkonu
poskytovate¾a lekárenskej starostlivosti voèi pacientovi.
(15) Drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa zakazuje zúèastòova sa na podu-
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jatí financovanom, sponzorovanom alebo inak priamo
alebo nepriamo podporovanom drite¾om povolenia na
výrobu alebo ve¾kodistribúciu liekov, drite¾om povolenia o registrácii lieku alebo prostredníctvom tretej osoby okrem podujatí urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov.
(16) Drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti sa zakazuje akouko¾vek formou priamo,
nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby navádza,
podnecova alebo iným spôsobom ovplyvòova predpisujúceho lekára pri predpisovaní humánneho lieku,
zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.
§ 24
Sortiment lekárne a výdajne
zdravotníckych pomôcok
(1) Základný sortiment nemocniènej lekárne a verejnej lekárne tvoria
a) lieèivá a humánne lieky, ktoré sú uvedené v zozname
kategorizovaných liekov,22)
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,18)
c) dietetické potraviny, ktoré sú uvedené v zozname
kategorizovaných dietetických potravín.17)
(2) Základný sortiment výdajne zdravotníckych pomôcok tvoria zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok.
(3) Doplnkový sortiment a iný sortiment verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok tvoria dietetické potraviny okrem kategorizovaných dietetických
potravín, detská výiva, prírodné lieèivé vody, prírodné
minerálne vody, potraviny na osobitné výivové úèely, kozmetické výrobky, registrované veterinárne lieky
a iné výrobky urèené na ochranu a podporu zdravia
¾udí a zvierat, ktoré spåòajú poiadavky na uvedenie na
trh.
§ 25
Výdaj a podávanie humánnych liekov
a zdravotníckych pomôcok
(1) Humánne lieky mono vydáva len v nemocnièných lekáròach, vo verejných lekáròach a v poboèkách
verejných lekární.
(2) Vydáva humánne lieky je oprávnená fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého
stupòa v tudijnom odbore farmácia. Fyzická osoba,
ktorá získala stredokolské vzdelanie na strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore farmaceutický laborant a má pecializáciu v pecializaènom odbore lekárenstvo, je oprávnená vydáva humánne lieky, ktorých
výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
(3) Zdravotnícke pomôcky mono vydáva
a) v nemocnièných lekáròach, vo verejných lekáròach
a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok; vydáva
ich je oprávnená fyzická osoba uvedená v odseku 2
31
32

) § 2 ods. 4 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 33 a 35 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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prvej vete a fyzická osoba, ktorá získala stredokolské vzdelanie na strednej zdravotníckej kole
v tudijnom odbore farmaceutický laborant,
b) vo výdajniach ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok; vydáva ich je oprávnená okrem fyzickej osoby uvedenej v písmene a) aj fyzická osoba,
ktorá získala stredokolské vzdelanie na strednej
zdravotníckej kole s maturitou v tudijnom odbore
ortopedický technik,
c) vo výdajniach audio-protetických zdravotníckych
pomôcok; vydáva ich je oprávnená okrem fyzickej
osoby uvedenej v písmene a) aj fyzická osoba, ktorá
získala stredokolské vzdelanie na strednej odbornej kole s maturitou v tudijnom odbore slaboprúdová elektrotechnika alebo v odbore mechanik elektrotechnik,
d) v oènej optike; vydáva ich je oprávnená fyzická osoba, ktorá získala stredokolské vzdelanie na strednej zdravotníckej kole s maturitou v tudijnom odbore oèný optik alebo optometrista.
(4) Oetrujúci zdravotnícky pracovník31) je v rozsahu
svojej odbornej spôsobilosti32) oprávnený podáva pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi humánne lieky v súlade s písomnou informáciou pre pouívate¾a humánneho lieku a so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku.
TRETIA ÈAS
HUMÁNNE LIEKY
Prvý oddiel
Skúanie humánnych produktov
a humánnych liekov
§ 26
Úèel skúania humánnych
produktov a humánnych liekov
(1) Skúaním sa vykonáva skúmanie hodnotenej látky a zmesi látok (ïalej len humánny produkt), èi majú
vlastnosti lieèiva, pomocnej látky alebo humánneho
lieku. Skúaním je aj hodnotenie kvality, bezpeènosti
a úèinnosti lieèiv, pomocných látok, vnútorných obalov
a humánnych liekov.
(2) Skúanie zahàòa farmaceutické skúanie,
toxikologicko-farmakologické skúanie a klinické skúanie. Výsledky farmaceutického skúania, toxikologicko-farmakologického skúania a prvých troch etáp
klinického skúania humánneho produktu sú podkladom k iadosti o vydanie povolenia na uvedenie humánneho lieku na trh.
§ 27
Farmaceutické skúanie humánnych
produktov a humánnych liekov
(1) Farmaceutické skúanie je zisovanie kvality humánnych produktov, lieèiv, pomocných látok a humánnych liekov organoleptickými, fyzikálnymi, che-
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mickými, fyzikálno-chemickými, mikrobiologickými
a biologickými skúkami. Výber skúok závisí od predpokladaného úèelu pouitia. Farmaceutické skúanie
zahàòa aj tatistické hodnotenie výsledkov vykonaného skúania.
(2) Pracoviská, na ktorých sa farmaceutické skúanie vykonáva, schva¾uje tátny ústav. Tieto pracoviská
musia ma materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpeèenie na vykonávanie farmaceutického
skúania.
(3) Ak sú predmetom farmaceutického skúania humánne produkty, lieèivá, pomocné látky a humánne
lieky, ktoré sú geneticky modifikované organizmy alebo
také organizmy obsahujú, na farmaceutické skúanie
sa vyaduje súhlas Ministerstva ivotného prostredia
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo ivotného
prostredia) pod¾a osobitného predpisu.33)
(4) tátny ústav vydá posudok na výsledky farmaceutického skúania.
§ 28
Toxikologicko-farmakologické skúanie
humánnych produktov a humánnych liekov
(1) Toxikologicko-farmakologickým skúaním sa zisuje bezpeènos, toxicita humánnych produktov, lieèiv,
pomocných látok a humánnych liekov a ich neiaduce
úèinky; zisujú sa ich farmakologické vlastnosti vo
vzahu k predpokladanému úèelu pouitia.
(2) Pracoviská, na ktorých sa toxikologicko-farmakologické skúanie vykonáva, schva¾uje tátny ústav.
Tieto pracoviská musia ma materiálne a priestorové
vybavenie a personálne zabezpeèenie na vykonávanie
toxikologicko-farmakologického skúania a musia spåòa poiadavky na správnu laboratórnu prax.34)
(3) Toxikologicko-farmakologické skúanie sa vykonáva na zvieratách alebo na iných biologických systémoch. Pri toxikologicko-farmakologickom skúaní na
zvieratách sa musia dodriava poiadavky ustanovené
osobitným predpisom.35)
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Klinické skúanie humánnych
produktov a humánnych liekov
§ 29
Veobecné ustanovenia o klinickom skúaní
(1) Klinické skúanie je kadý výskum na èloveku,
ktorým sa urèujú alebo potvrdzujú klinické úèinky,
farmakologické úèinky alebo iné farmakodynamické
úèinky, ktorým sa preukazuje akýko¾vek iaduci alebo
neiaduci úèinok a ktorým sa zisuje absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vyluèovanie jedného skúaného
humánneho produktu alebo viacerých skúaných humánnych produktov alebo skúaných humánnych liekov s cie¾om zisti ich nekodnos a úèinnos; klinickým skúaním sa hodnotí aj biologická dostupnos
a biologická rovnocennos skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku.
(2) Pracoviská, na ktorých sa klinické skúanie vykonáva, schva¾uje tátny ústav. Tieto pracoviská musia
ma materiálne a priestorové vybavenie a personálne
zabezpeèenie na vykonávanie klinického skúania
a musia spåòa poiadavky na správnu klinickú prax.
(3) Správna klinická prax je súbor medzinárodne
uznávaných kvalitatívnych poiadaviek z etickej oblasti a vedeckej oblasti, ktoré sa musia dodra pri navrhovaní a vykonávaní klinického skúania, pri vedení dokumentácie o klinickom skúaní a pri spracúvaní
správ a hlásení o klinickom skúaní, ktoré sa vykonáva
na èloveku. Dodriavaním správnej klinickej praxe sa
zabezpeèuje a zaruèuje ochrana práv, bezpeènos
a zdravie osoby zúèastòujúcej sa na klinickom skúaní, ktorej sa podáva skúaný humánny produkt alebo
skúaný humánny liek alebo ktorá je zaradená do kontrolnej skupiny (ïalej len úèastník) a zaruèuje sa dôveryhodnos výsledkov klinického skúania.
(4) Klinické skúanie skúaných humánnych produktov alebo skúaných humánnych liekov sa vykonáva na zdravom èloveku alebo na chorom èloveku. Pri vykonávaní klinického skúania na èloveku sa okrem
dodrania podmienok uvedených v tomto zákone musia dodriava aj podmienky biomedicínskeho výskumu uvedené v osobitnom predpise.37)

(4) Ak sú predmetom toxikologicko-farmakologického skúania humánne produkty, lieèivá, pomocné
látky a humánne lieky, ktoré sú geneticky modifikované organizmy alebo také organizmy obsahujú, vyaduje
sa na toxikologicko-farmakologické skúanie súhlas
ministerstva ivotného prostredia pod¾a osobitného
predpisu.36)

(5) Klinické skúanie sa vykonáva v tyroch etapách.
Prvá etapa klinického skúania je klinické skúanie
bez zdravotnej indikácie pod¾a osobitného predpisu.38)
Druhá etapa a tvrtá etapa klinického skúania je
zdravotne indikované klinické skúanie pod¾a osobitného predpisu.39)

(5) tátny ústav vydá posudok na výsledky toxikologicko-farmakologického skúania.

(6) V prvej etape klinického skúania sa skúaný humánny produkt podáva zdravému èloveku s cie¾om zis-

33

) § 13 zákona è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorích predpisov.
34
) § 9 a 15 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
35
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na ochranu zvierat pouívaných na pokusné
úèely alebo na iné vedecké úèely.
36
) § 17 zákona è. 151/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
37
) § 26 a 34 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
38
) § 26 ods. 9 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
39
) § 26 ods. 8 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ti znáanlivos skúaného produktu vo farmakodynamicky úèinnom rozsahu jeho dávkovania a urèi
základné hodnoty jeho farmakokinetiky.
(7) V druhej etape klinického skúania sa skúaný
humánny produkt podáva chorému èloveku s cie¾om
overi predpokladaný terapeutický úèinok, vhodnos
navrhovaných základných indikácií a zisti výskyt neiaducich úèinkov humánneho produktu.
(8) V tretej etape klinického skúania sa skúaný
humánny produkt podáva väèiemu poètu chorých
¾udí ako v druhej etape s cie¾om získa dôkaz o terapeutickej úèinnosti skúaného humánneho produktu a jeho relatívnej bezpeènosti. Spresòuje sa rozsah indikácií, kontraindikácií a interakcií, dávkovanie a výskyt
neiaducich úèinkov.
(9) Vo tvrtej etape klinického skúania skúaného
humánneho lieku sa po jeho uvedení na trh sledujú
v rozsahu schválených indikácií nové poznatky o jeho
lieèebných úèinkoch, o druhu a výskyte neiaducich
úèinkov a jeho kontraindikácie a interakcie.
(10) Zadávate¾ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vedie a financuje klinické skúanie. Zadávate¾ sa môe da zastúpi na základe plnomocenstva vo
veciach spojených s klinickým skúaním fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ïalej len splnomocnený
zástupca). Ustanovenie splnomocneného zástupcu
nezbavuje zadávate¾a zodpovednosti za vykonávanie
klinického skúania. Zadávate¾ alebo jeho splnomocnený zástupca musí ma sídlo alebo bydlisko na území
èlenského tátu.
(11) Za vykonávanie klinického skúania na pracovisku je odborne zodpovedný lekár alebo zdravotnícky
pracovník s odbornou spôsobilosou na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti pod¾a osobitného predpisu32)
uvedený v protokole (ïalej len skúajúci). Skúajúci
môe by aj zadávate¾om klinického skúania.
(12) Klinické skúanie sa vykonáva pod¾a protokolu,
ktorý obsahuje cie¾ a návrh klinického skúania, kritériá zaraïovania úèastníkov do klinického skúania,
kritériá vyraïovania úèastníkov z klinického skúania,
metódy monitorovania a vedenia klinického skúania,
poiadavky na uchovávanie skúaného humánneho
produktu alebo skúaného humánneho lieku a na manipuláciu s nimi, metódy tatistického hodnotenia
a spôsob zverejòovania získaných výsledkov, schválenú zmenu obsahu protokolu a údaje o skúajúcom. Klinické skúanie mono súèasne vykonáva pod¾a jednotného protokolu na viacerých pracoviskách
s viacerými skúajúcimi; pracoviská sa môu nachádza v Slovenskej republike alebo aj na území iných
tátov (ïalej len multicentrické klinické skúanie).
(13) Úèastník sa zaraïuje do klinického skúania na
základe jeho súhlasu s úèasou na klinickom skúaní.
Súhlas úèastníka musí by vyjadrený dobrovo¾ne po
40
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dôkladnom pouèení o cieli, význame, následkoch a rizikách klinického skúania, na ktorom sa má zúèastni,
a po podpísaní pouèenia (ïalej len informovaný súhlas). Informovaný súhlas musí ma písomnú formu
s uvedením dátumu podpísania a musí by podpísaný
úèastníkom spôsobilým da svoj súhlas. Ak ide o úèastníka, ktorý nie je spôsobilý da svoj súhlas, informovaný súhlas musí by podpísaný jeho zákonným zástupcom.40) Ak ide o úèastníka, ktorý je spôsobilý da
súhlas, ale nie je schopný písa, môe da svoj súhlas
ústne v prítomnosti najmenej jedného svedka do zápisnice,41) ktorú prítomný svedok podpíe.
(14) Informovaný súhlas musí obsahova
a) informácie o klinickom skúaní a jeho cie¾och,
b) moný prínos klinického skúania pre úèastníka,
c) moné riziká a nevýhody vyplývajúce pre úèastníka,
d) pouèenie o iných monostiach lieèby,
e) zabezpeèenie dôvernosti osobných údajov,
f) informáciu o právach úèastníka,
g) informáciu o monosti kedyko¾vek odstúpi od klinického skúania a o spôsobe a následkoch jeho prípadného preruenia.
(15) Zakazuje sa vykonáva génové terapeutické
skúky smerujúce k zmenám genetickej identity úèastníka.
(16) Poistenec, ktorý je verejne zdravotne poistený
v Slovenskej republike pod¾a osobitného predpisu42) sa
nemôe zúèastni na klinickom skúaní v inom táte
bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisovne,
v ktorej je poistený.
§ 30
Ochrana úèastníkov
(1) Klinické skúanie mono vykona, ak
a) oèakávané terapeutické prínosy pre úèastníka a pre
zdravie ¾udí prevaujú nad rizikami a nevýhodami
a poèas vykonávania klinického skúania je zabezpeèený neustály doh¾ad nad dodriavaním tejto poiadavky,
b) úèastník alebo jeho zákonný zástupca, ak úèastník
nie je spôsobilý da informovaný súhlas, porozumel
po pouèení so skúajúcim cie¾u klinického skúania, jeho rizikám, nevýhodám a podmienkam, za
ktorých sa bude klinické skúanie vykonáva, a je si
vedomý svojho práva kedyko¾vek a bez akýchko¾vek
následkov od klinického skúania odstúpi,
c) sú zaruèené práva úèastníkov z h¾adiska ich fyzickej
integrity a duevnej integrity, práva na súkromie
a na ochranu osobných údajov pod¾a osobitného
predpisu,43)
d) úèastník alebo jeho zákonný zástupca, ak úèastník
nie je spôsobilý da informovaný súhlas, dal informovaný súhlas po pouèení o povahe, význame, následkoch a rizikách klinického skúania; ak úèast-

) § 27 Obèianskeho zákonníka.
Zákon è. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
41
) § 22 zákona è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
42
) Zákon è. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z. z. o poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
43
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov.
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ník nie je schopný písa, môe da svoj súhlas ústne
v prítomnosti najmenej jedného svedka do zápisnice, ktorú prítomný svedok podpíe,
e) poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti44) uzavrel
zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu,27) ktorú
môe spôsobi úèastníkovi.
(2) Úèastník alebo jeho zákonný zástupca, ak úèastník nie je spôsobilý da informovaný súhlas, môe bez
akéhoko¾vek následného postihu kedyko¾vek odstúpi
od klinického skúania odvolaním svojho informovaného súhlasu.
(3) Zdravotnú starostlivos v súvislosti s klinickým
skúaním skúaného humánneho produktu alebo
skúaného humánneho lieku poskytuje úèastníkovi
skúajúci.
(4) Zadávate¾ je povinný zriadi konzultaèné miesto,
kde skúajúci alebo zadávate¾ poskytne úèastníkovi
podrobné informácie o klinickom skúaní skúaného
humánneho produktu alebo skúaného humánneho
lieku.
(5) Záujmy úèastníka majú vdy prednos pred záujmami vedy a spoloènosti.
§ 31
Ochrana neplnoletých úèastníkov
(1) Klinické skúanie na neplnoletých úèastníkoch
mono vykona, ak
a) sa získal informovaný súhlas rodièov alebo zákonného zástupcu; tento súhlas musí vyjadrova predpokladanú vô¾u neplnoletej osoby a môe by kedyko¾vek odvolaný bez následkov pre neplnoletého
úèastníka,
b) neplnoletý úèastník dostal od skúajúceho, ktorý
má skúsenosti s úèasou neplnoletých osôb na klinickom skúaní, informácie o predmete klinického
skúania, o jeho rizikách a prínosoch v rozsahu jeho
schopností porozumie im,
c) skúajúci si overil, èi neplnoletý úèastník
1. vyslovil súhlas zúèastni sa na klinickom skúaní,
2. je schopný vytvori si vlastný názor na predmet
klinického skúania a vyhodnoti poskytnuté informácie o klinickom skúaní,
3. vie o svojom práve odmietnu úèas na klinickom
skúaní alebo kedyko¾vek od úèasti na klinickom
skúaní odstúpi bez akýchko¾vek postihov a následkov,
d) neboli okrem odkodnenia pris¾úbené rodièom alebo
zákonnému zástupcovi iadne finanèné výhody ani
iné materiálne výhody,
e) sa získajú pre skupinu chorých ¾udí urèité priame
výhody vyplývajúce z klinického skúania a len ak
ide o klinické skúanie, ktoré je nevyhnutné na overenie údajov, ktoré sa získali pri klinickom skúaní
na úèastníkoch, ktorí boli schopní da informovaný
súhlas, alebo inými výskumnými metódami; na toto
klinické skúanie sa musí priamo vzahova klinický stav, ktorým trpí neplnoletý úèastník, alebo kli44

) § 4 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nické skúanie mono vzh¾adom na jeho charakter
vykona len na neplnoletých úèastníkoch,
f) sa klinické skúanie navrhlo so zámerom minimalizova boles, nepohodlie, strach a iné predvídate¾né
riziká viazané na chorobu a zoh¾adnila sa súèasná
úroveò rozvoja medicíny; skúajúci je povinný sústavne sledova rizikový prah a stupeò pokodenia
zdravia,
g) kladné stanovisko k etike klinického skúania vydala etická komisia so skúsenosami v oblasti pediatrie alebo po konzultáciách s príslunými odborníkmi o klinických problémoch, etických problémoch,
psychologických problémoch a sociálnych problémoch viazaných na pediatriu.
(2) Záujmy neplnoletého úèastníka majú vdy prednos pred záujmami vedy a spoloènosti.
§ 32
Ochrana plnoletých úèastníkov
nespôsobilých na právne úkony
(1) Klinické skúanie na plnoletých úèastníkoch,
ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony, mono vykona,
ak
a) sa získal informovaný súhlas ich zákonného zástupcu;40) tento súhlas musí vyjadrova predpokladanú
vô¾u plnoletého úèastníka, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony, a môe by kedyko¾vek odvolaný bez
akýchko¾vek následkov pre plnoletého úèastníka,
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony,
b) plnoletý úèastník, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony, dostal primeraným spôsobom od skúajúceho informácie o predmete klinického skúania,
o jeho rizikách a prínosoch v rozsahu jeho schopností porozumie im,
c) skúajúci si overil, èi plnoletý úèastník, ktorý nie je
spôsobilý na právne úkony,
1. vyslovil súhlas zúèastni sa na klinickom skúaní,
2. je schopný vytvori si vlastný názor na predmet
klinického skúania a vyhodnoti poskytnuté informácie o klinickom skúaní,
3. vie o svojom práve odmietnu úèas na klinickom
skúaní alebo kedyko¾vek od úèasti na klinickom
skúaní odstúpi bez akýchko¾vek postihov a následkov,
d) neboli okrem odkodnenia pris¾úbené zákonnému
zástupcovi iadne finanèné výhody ani iné materiálne výhody,
e) cie¾om klinického skúania je overenie údajov získaných pri klinickom skúaní na úèastníkoch schopných da informovaný súhlas alebo overenie údajov
získaných inými výskumnými metódami a je splnená podmienka, e ivot plnoletého úèastníka, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony, je v nebezpeèenstve, v ohrození alebo úèastník trpí v dôsledku choroby,
f) sa klinické skúanie navrhlo so zámerom minimalizova boles, nepohodlie, strach a ostatné predvídate¾né riziká viazané na chorobu a zoh¾adnila sa súèasná úroveò rozvoja medicíny; skúajúci je
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povinný sústavne sledova rizikový prah a stupeò
pokodenia zdravia,
g) kladné stanovisko k etike klinického skúania vydala etická komisia so skúsenosami v oblasti daného
ochorenia a príslunej skupiny populácie alebo po
konzultáciách s príslunými odborníkmi o klinických problémoch, etických problémoch, psychologických problémoch a sociálnych problémoch viazaných na dané ochorenie a príslunú skupinu
populácie,
h) je odôvodnený predpoklad, e podanie skúaného
humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku bude ma taký prínos pre plnoletého úèastníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, e vyvái riziko alebo nebude predstavova iadne riziko.
(2) Záujmy plnoletého úèastníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, majú vdy prednos pred záujmami vedy a spoloènosti.
§ 33
Stanovisko k etike klinického skúania
(1) iados o stanovisko k etike klinického skúania
alebo iados o stanovisko k zmene údajov v protokole
s odôvodnením navrhovaných zmien predkladá zadávate¾ etickej komisii.45)
(2) Etická komisia pri posudzovaní iadosti o stanovisko k etike klinického skúania alebo k iadosti o stanovisko k zmene údajov v protokole prihliada najmä na
a) opodstatnenos klinického skúania a jeho organizaèné zabezpeèenie,
b) spôsob vyhodnotenia oèakávaných prínosov a rizík
uvedených v § 30 ods. 1 písm. a) a odôvodnenie záverov vyhodnotenia,
c) protokol alebo navrhovanú zmenu údajov v protokole,
d) odbornú spôsobilos skúajúceho a jeho spolupracovníkov,
e) súbor výsledkov a záverov farmaceutického skúania a toxikologicko-farmakologického skúania
a doteraz vykonaného klinického skúania skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku, ktoré sú dôleité pre klinické skúanie tohto produktu alebo humánneho lieku na
èloveku (ïalej len príruèka pre skúajúceho),
f) materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpeèenie zdravotníckeho zariadenia,
g) primeranos a úplnos poskytnutých písomných informácií úèastníkovi a postupov na získanie informovaného súhlasu a na odôvodnenie výskumu na
úèastníkoch nespôsobilých da svoj informovaný
súhlas pod¾a obmedzení uvedených v § 31 a 32,
h) zmluvu o poistení zodpovednosti zadávate¾a za kodu,27) ak by v súvislosti s klinickým skúaním dolo
k pokodeniu zdravia alebo úmrtiu úèastníka,
i) úhrnnú sumu, spôsob dohody o odmeòovaní alebo
o náhradách pre skúajúcich a úèastníkov a náleitostí kadej predpokladanej zmluvy medzi zadávate¾om a poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti,
v ktorom sa nachádza pracovisko,
j) spôsob výberu úèastníkov,
45

) § 5 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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k) multicentrické klinické skúanie pod¾a odseku 7.
(3) Etická komisia môe vyzva iadate¾a o doplòujúce informácie len raz; lehota uvedená v odseku 4 alebo
lehota uvedená v odseku 5 a do doruèenia doplòujúcich informácií neplynie.
(4) Etická komisia písomne oznámi iadate¾ovi stanovisko s odôvodnením do 60 dní od prijatia iadosti
o stanovisko k etike klinického skúania alebo do
35 dní od doruèenia iadosti o stanovisko k zmene údajov v protokole.
(5) Ak sú predmetom klinického skúania skúané
humánne produkty alebo skúané humánne lieky urèené na génovú lieèbu alebo na somatickú bunkovú
lieèbu alebo ak obsahujú geneticky modifikované organizmy, etická komisia písomne oznámi stanovisko
k etike klinického skúania iadate¾ovi do 90 dní od doruèenia iadosti; pri týchto humánnych produktoch
alebo humánnych liekoch sa môe lehota na vyjadrenie
predåi o ïalích 90 dní, ak to etická komisia odôvodní.
(6) Ak sú predmetom klinického skúania humánne
produkty alebo humánne lieky urèené na xenogénnu
bunkovú lieèbu, neustanovuje sa lehota na vydanie
stanoviska k etike klinického skúania.
(7) Na multicentrické klinické skúanie sa vyaduje
stanovisko k etike klinického skúania alebo stanovisko k zmene údajov v protokole len jednej etickej komisie pre vetky pracoviská v Slovenskej republike,
ktoré sa zúèastòujú na multicentrickom klinickom
skúaní. Stanovisko k etike klinického skúania alebo
stanovisko k zmene údajov v protokole vydá etická komisia, ktorú o stanovisko poiada zadávate¾, ktorý
v iadosti výslovne uvedie, e ide o multicentrické klinické skúanie. Etická komisia musí vyda písomné
stanovisko do 60 dní, ak ide o podanie prvej iadosti; do
35 dní od podania iadosti o stanovisko k zmene údajov
v protokole, ak pred vydaním stanoviska k etike klinického skúania alebo stanoviska k zmene údajov v protokole nedostala pripomienky k obsahu predmetného
stanoviska od etických komisií vetkých pracovísk
v Slovenskej republike, ktoré sa zúèastòujú na multicentrickom klinickom skúaní.
Povo¾ovanie klinického skúania
§ 34
iados o povolenie klinického skúania
(1) iados o povolenie klinického skúania a iados
o zmenu údajov v protokole predkladá zadávate¾ tátnemu ústavu; iados sa môe poda súèasne so iadosou o stanovisko k etike klinického skúania.
(2) iados o povolenie klinického skúania musí obsahova
a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak je zadávate¾om fyzická osoba; názov alebo obchodné
meno, sídlo, právnu formu, identifikaèné èíslo,
meno a priezvisko osoby, ktorá je tatutárnym orgá-
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nom, ak je zadávate¾om právnická osoba, a meno,
priezvisko odborného zástupcu zodpovedného za výrobu alebo dovoz skúaného humánneho produktu
alebo skúaného humánneho lieku,
b) názov skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku, liekovú formu, kvantitatívne zloenie a kvalitatívne zloenie jednotlivých
zloiek skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku, cie¾ a fázu klinického
skúania,
c) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a miesto
výroby, ak je výrobcom skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku fyzická
osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu
formu a miesto výroby, ak je výrobcom skúaného
humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku právnická osoba,
d) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum
narodenia osoby zodpovednej za zabezpeèovanie
kvality skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku,
e) doklad o povolení na výrobu skúaných humánnych
liekov v táte, v ktorom sa skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny liek vyrába,
f) správu o výsledkoch farmaceutického skúania
a toxikologicko-farmakologického skúania,
g) správu o výsledkoch klinického skúania, ak sa zaèalo alebo vykonalo na základe iného povolenia alebo v inom táte,
h) informáciu o tom, èi skúaný humánny produkt u
bol v inom táte registrovaný ako humánny liek,
i) protokol,
j) úradne osvedèenú kópiu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,46) v ktorom sa nachádza pracovisko, kde sa bude vykonáva klinické skúanie,
k) meno a priezvisko skúajúceho,
l) informovaný súhlas,
m) doklad o tom, e skúaný humánny produkt alebo
skúaný humánny liek sa vyrobil v súlade s poiadavkami správnej výrobnej praxe,
n) vyhlásenie o tom, e predloená dokumentácia je vypracovaná v súlade s poiadavkami správnej klinickej praxe,
o) kópiu písomného súhlasu ministerstva ivotného
prostredia na zavádzanie geneticky modifikovaných
organizmov do ivotného prostredia pod¾a osobitného predpisu,33) ak skúaný humánny produkt alebo
skúaný humánny liek obsahuje geneticky modifikované organizmy,
p) stanovisko k etike klinického skúania.
§ 35
Rozhodovanie o povolení klinického skúania
(1) tátny ústav o iadosti o povolenie klinického
skúania rozhodne
a) do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti, ak predmetom
iadosti nie sú skúané humánne produkty a skúané humánne lieky uvedené v písmene b) a c),
46

) § 11 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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b) do 90 dní odo dòa doruèenia iadosti, v odôvodnených prípadoch sa môe táto lehota predåi o ïalích 90 dní, ak predmetom iadosti sú skúané humánne produkty alebo skúané humánne lieky
1. urèené na génovú lieèbu,
2. urèené na somatickú bunkovú lieèbu,
3. obsahujúce geneticky pozmenené organizmy,
4. obsahujúce úèinné látky ¾udského pôvodu alebo
ivoèíneho pôvodu alebo obsahujúce biologické
zloky ¾udského pôvodu alebo ivoèíneho pôvodu, alebo ich výroba si vyaduje tieto zloky,
5. vyvinuté prostredníctvom niektorého z týchto
biotechnologických postupov
5.1. technológiou rekombinantnej DNA,
5.2. riadenou expresiou génov kódujúcich biologicky aktívne proteíny v prokaryotických
a eukaryotických organizmoch vrátane transformovaných cicavèích buniek alebo
5.3. metódami zaloenými na hybridómoch a monoklonálnych protilátkach,
c) bez urèenia lehoty, ak sú predmetom iadosti skúané humánne produkty a skúané humánne lieky urèené na xenogénnu bunkovú lieèbu.
(2) Ak iados o povolenie klinického skúania neobsahuje náleitosti uvedené v § 34 ods. 2, tátny ústav
písomne vyzve iadate¾a na doplnenie iadosti v lehote
do 30 dní. Lehota na vydanie povolenia klinického skúania a do doplnenia iadosti neplynie.
(3) tátny ústav rozhodne o iadosti o povolenie zmeny údajov v protokole do 35 dní odo dòa doruèenia iadosti.
(4) Klinické skúanie mono povoli, ak sú posudky
tátneho ústavu na výsledky farmaceutického skúania a toxikologicko-farmakologického skúania kladné
a zoh¾adòujú súèasný vedecký pokrok a technický pokrok.
(5) Rozhodnutie o povolení klinického skúania okrem údajov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a) obsahuje
názov skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku, cie¾ klinického skúania, etapu klinického skúania, oznaèenie výrobcu skúaného
humánneho produktu alebo skúaného humánneho
lieku a zadávate¾a, ak ním nie je výrobca, oznaèenie
pracoviska, meno a priezvisko skúajúceho. Zadávate¾
bezodkladne zale jeden rovnopis alebo úradne osvedèenú kópiu rozhodnutia o povolení klinického skúania zdravotnej poisovni. Zoznam poistencov, ktorí sa
zúèastnia klinického skúania, zale zadávate¾ príslunej zdravotnej poisovni ete pred zaèatím klinického skúania; príslunos pacienta k zdravotnej poisovni je rozhodujúca v èase zaradenia úèastníka do
klinického skúania.
(6) Zadávate¾ môe zaèa klinické skúanie, ak etická
komisia vydala kladné stanovisko ku klinickému skúaniu a ak tátny ústav neoznámil zadávate¾ovi v lehote
uvedenej v odseku 1 písm. a) odôvodnené námietky alebo v tejto lehote nevydal záporné rozhodnutie o povolení klinického skúania. Zaèatie klinického skúania
zadávate¾ bezodkladne oznámi zdravotnej poisovni.
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Ak ide o humánne lieky uvedené v odseku 1 písm. b)
a c), zadávate¾ môe zaèa klinické skúanie, ak etická
komisia vydala kladné stanovisko ku klinickému skúaniu a ak tátny ústav vydal rozhodnutie o povolení
klinického skúania.
(7) Ak tátny ústav oznámi zadávate¾ovi, e má odôvodnené námietky, zadávate¾ môe len jedenkrát zmeni obsah iadosti o povolenie klinického skúania tak,
aby zoh¾adnil námietky, ktoré mu boli oznámené. Ak
zadávate¾ v lehote urèenej tátnym ústavom nezmení
alebo nedoplní svoju iados alebo ak tátny ústav nesúhlasí s dôvodmi uvedenými v zmenenej alebo doplnenej iadosti zadávate¾a, alebo ak zadávate¾ zmenil obsah iadosti viackrát, tátny ústav iados zamietne
a klinické skúanie sa nesmie zaèa.
(8) Zadávate¾ môe vykonáva klinické skúanie pod¾a zmeneného protokolu, ak etická komisia vydala
kladné stanovisko k zmene údajov v protokole a ak
tátny ústav neoznámil zadávate¾ovi v lehote uvedenej
v odseku 3 odôvodnené námietky alebo v tejto lehote
nevydal záporné rozhodnutie o povolení zmeny údajov
v protokole.
§ 36
Nápravné opatrenia, pozastavenie klinického
skúania a zruenie klinického skúania
(1) Ak tátny ústav zistí, e zadávate¾ alebo skúajúci
si neplní povinnosti vyplývajúce z klinického skúania,
okamite písomne upozorní zadávate¾a alebo skúajúceho na neplnenie uloených povinností a uloí im nápravné opatrenia. tátny ústav bezodkladne informuje
etickú komisiu, prísluné orgány èlenských tátov
a komisiu o uloených nápravných opatreniach.
(2) Ak vzniknú pochybnosti o bezpeènosti alebo vedeckej odôvodnenosti klinického skúania, tátny ústav písomne poiada zadávate¾a a skúajúceho, aby sa
v lehote siedmich dní písomne vyjadrili k týmto pochybnostiam. tátny ústav o tom informuje etickú komisiu. Ak tátny ústav na základe tohto vyjadrenia zistí
nedostatky v klinickom skúaní, rozhodne o pozastavení klinického skúania a súèasne urèí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; o vydanom rozhodnutí informuje etickú komisiu, prísluné orgány
èlenských tátov a Európsku komisiu (ïalej len Komisia) a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.
(3) tátny ústav povolenie klinického skúania zruí,
ak
a) sa v priebehu klinického skúania preukáe, e
môe prís alebo prilo k ohrozeniu zdravia alebo ivota úèastníkov,
b) boli poruené povinnosti ustanovené v § 43 a 44 alebo povinnosti urèené v rozhodnutí o povolení klinického skúania,
c) sa preukáe, e údaje v dokumentácii pripojenej
k iadosti o povolenie klinického skúania boli nepravdivé,
d) v lehote pod¾a odseku 2 sa zadávate¾ a skúajúci písomne nevyjadrili k pochybnosti o bezpeènosti alebo
vedeckej odôvodnenosti klinického skúania alebo
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e) v lehote urèenej tátnym ústavom pod¾a odseku 2
zadávate¾ neodstránil zistené nedostatky.
§ 37
Databáza údajov
(1) tátny ústav vedie databázu údajov, ktoré vkladá
do európskej databázy údajov o klinickom skúaní
zriadenej Komisiou.
(2) Databáza údajov obsahuje
a) údaje uvedené v iadosti o povolenie klinického skúania pod¾a § 34 ods. 2,
b) zmeny a doplnenia vykonané v iadosti pod¾a § 35
ods. 7,
c) zmeny údajov v protokole pod¾a § 35 ods. 8,
d) stanovisko k etike klinického skúania pod¾a § 33
ods. 4,
e) stanovisko k zmene údajov v protokole pod¾a § 33
ods. 4,
f) údaje o vykonaných inpekciách dodriavania
správnej klinickej praxe pod¾a § 39 ods. 3,
g) podozrenia na neoèakávané závané neiaduce
úèinky skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku pod¾a § 41,
h) oznámenie o skonèení klinického skúania.
(3) tátny ústav poskytne na iados prísluného orgánu iného èlenského tátu, agentúry alebo Komisie
doplòujúce informácie týkajúce sa multicentrického
klinického skúania, ktoré sa vykonáva aj na území
iných èlenských tátov okrem údajov, ktoré u boli vloené do európskej databázy údajov o klinickom skúaní.
(4) tátny ústav na svojom webovom sídle zverejòuje
zoznam skúajúcich s uvedením mena a priezviska a finanèného ohodnotenia skúajúceho, pracoviska, skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov, dátumu zaèatia a dátumu skonèenia
klinického skúania.
§ 38
Výroba, dovoz, oznaèovanie
a uchovávanie skúaného humánneho
produktu alebo skúaného humánneho lieku
(1) Skúaným humánnym produktom je úèinná látka v liekovej forme alebo placebo v liekovej forme skúané alebo pouité ako referenèná vzorka pri klinickom
skúaní.
(2) Skúaným humánnym liekom je registrovaný humánny liek pouitý vo tvrtej etape klinického skúania na získanie rozsiahlejích informácií o registrovanom humánnom lieku.
(3) Na výrobu skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku sa vzahuje § 12 ods. 3
písm. b) a c); na dovoz skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku sa vzahuje § 12
ods. 3 písm. d) a § 17.
(4) Osoba zodpovedná za zabezpeèovanie kvality pri
výrobe skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku ustanovená pod¾a § 12 ods. 1
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písm. e) a osoba zodpovedná za dovoz skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku ustanovená pod¾a § 17 ods. 1 písm. b) zabezpeèuje,
aby kadá ara skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku bola
a) vyrobená a kontrolovaná v súlade s poiadavkami
správnej výrobnej praxe, s dokumentáciou pecifikujúcou skúaný humánny produkt alebo skúaný
humánny liek a s údajmi uvedenými v iadosti o povolenie klinického skúania pod¾a § 34 ods. 2, ak ide
o skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny liek vyrobený v Slovenskej republike,
b) vyrobená a kontrolovaná pod¾a poiadaviek správnej výrobnej praxe, ktoré sú rovnocenné s poiadavkami správnej výrobnej praxe pod¾a § 12 ods. 2, s dokumentáciou pecifikujúcou skúaný humánny
produkt alebo skúaný humánny liek, a aby kadá
ara bola kontrolovaná v súlade s údajmi uvedenými v iadosti o povolenie klinického skúania pod¾a
§ 34 ods. 2, ak ide o skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny liek vyrobený mimo územia
Slovenskej republiky,
c) podrobená poadovaným kontrolným analýzam,
skúkam alebo overovaniam na potvrdenie, èi kvalita humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku je v súlade s údajmi uvedenými v iadosti
o povolenie klinického skúania pod¾a § 34 ods. 2,
ak ide o skúaný humánny liek, ktorý je porovnávacím humánnym liekom pochádzajúcim z tretieho
tátu a ktorý je registrovaný, ak sa nedá získa dokumentácia potvrdzujúca, e kadá ara bola vyrobená pod¾a poiadaviek správnej výrobnej praxe,
ktoré sú rovnocenné s poiadavkami správnej výrobnej praxe pod¾a § 12 ods. 2.
(5) Skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny liek je pri dovoze oslobodený od ïalích kontrol,
ak sa preukáe splnenie povinností pod¾a odseku 4
a priloený certifikát o prepustení are podpísala osoba zodpovedná za zabezpeèovanie kvality.
(6) Osoba zodpovedná za zabezpeèovanie kvality
musí potvrdi v certifikáte o prepustení are alebo
v rovnocennom dokumente, e kadá ara spåòa poiadavky § 34 ods. 2 písm. m). Certifikát o prepustení
are alebo rovnocenný dokument sa musí aktualizova súbene s vykonanými úkonmi a musí by k dispozícii zamestnancom tátneho ústavu najmenej pä rokov po skonèení klinického skúania.
(7) Údaje na vonkajom obale skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku a údaje na vnútornom obale, ak skúaný humánny produkt
alebo skúaný humánny liek nemá vonkají obal, musia by v tátnom jazyku a musia obsahova najmenej
a) názov skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku alebo jeho kód,
b) spôsob podania a cestu podania,
c) názov alebo oznaèenie klinického skúania, pri ktorom sa pouíva,
d) èíslo are,
e) meno a priezvisko alebo názov alebo obchodné meno
a sídlo zadávate¾a,
f) podmienky uchovávania,
g) neifrovaný èas pouite¾nosti,
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h) oznaèenie VZORKA NA KLINICKÉ SKÚANIE.
(8) Údaje na vnútornom obale skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku, ktorý
má aj vonkají obal, musia by v tátnom jazyku a musia obsahova najmenej
a) názov skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku alebo jeho kód,
b) spôsob podania a cestu podania,
c) èíslo are,
d) neifrovaný èas pouite¾nosti,
e) oznaèenie VZORKA NA KLINICKÉ SKÚANIE.
(9) Ak sa pri dvojito zaslepenom klinickom skúaní
pouíva na porovnanie aj iný skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny liek alebo placebo, musí
by vonkají obal a vnútorný obal oznaèený rovnakými
údajmi, aby ich nebolo mono navzájom rozlíi.
(10) Skúaný humánny produkt a skúaný humánny
liek sa uchovávajú v nemocniènej lekárni ústavného
zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa nachádza pracovisko; ak toto ústavné zdravotnícke zariadenie nemá
zriadenú nemocniènú lekáreò, musí zadávate¾ v iadosti o povolenie klinického skúania urèi nemocniènú lekáreò alebo verejnú lekáreò, v ktorej sa má skúaný humánny produkt a skúaný humánny liek
uchováva, a uvies spôsob manipulácie s nimi alebo
pracovisko, ktoré musí ma vytvorené podmienky na
uchovávanie skúaného humánneho produktu a skúaného humánneho lieku, tieto podmienky musí zadávate¾ uvies v protokole.
§ 39
Overovanie zhody skúaných humánnych
produktov a skúaných humánnych liekov
so správnou klinickou praxou
a so správnou výrobnou praxou
(1) tátny ústav overuje dodriavanie ustanovení
správnej klinickej praxe a správnej výrobnej praxe skúaných humánnych produktov a skúaných humánnych liekov inpekciou pracovísk, ktoré majú vzah ku
klinickému skúaniu a sú uvedené v odseku 2.
(2) Pracoviská, ktoré majú vzah ku klinickému skúaniu, sú
a) pracoviská, na ktorých sa klinické skúanie vykonáva,
b) miesta výroby skúaného humánneho produktu
alebo skúaného humánneho lieku,
c) laboratóriá, ktoré sa pouívajú pri klinickom skúaní,
d) ïalie priestory, v ktorých sa skúaný humánny
produkt a skúaný humánny liek uchováva,
e) priestory zadávate¾a.
(3) Inpekciu správnej klinickej praxe na pracovisku,
ktoré má vzah ku klinickému skúaniu, môe tátny
ústav vykona
a) pred vydaním povolenia na klinické skúanie,
b) poèas klinického skúania,
c) po skonèení klinického skúania,
d) pri posudzovaní iadosti o registráciu humánneho
lieku,
e) po registrácii humánneho lieku.
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(4) tátny ústav pri inpekcii správnej klinickej praxe
alebo správnej výrobnej praxe na pracovisku, ktoré má
vzah ku klinickému skúaniu, postupuje v súlade
s metodickými pokynmi pre inpekcie správnej klinickej praxe alebo správnej výrobnej praxe a vzájomné
uznávanie výsledkov inpekcie správnej klinickej praxe alebo správnej výrobnej praxe medzi èlenskými tátmi. tátny ústav pri inpekcii správnej klinickej praxe
alebo správnej výrobnej praxe na pracovisku, ktoré má
vzah ku klinickému skúaniu, spolupracuje s inpekènými orgánmi iných èlenských tátov, s agentúrou a Komisiou. Na iados inpekèných orgánov
z iných èlenských tátov tátny ústav zabezpeèí inpektorom z iných èlenských tátov prístup na miesta
klinického skúania a k dokumentácii o klinickom
skúaní. tátny ústav môe poiada Komisiu alebo inpekèný orgán iného èlenského tátu o vykonanie inpekcie správnej klinickej praxe na pracovisku, ktoré
má vzah ku klinickému skúaniu a ktoré má sídlo
v treom táte, a o prístup k dokumentácii o klinickom
skúaní.

dávku skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku spôsobuje smr, ohrozuje ivot
úèastníka, vyaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej
starostlivosti alebo ju predluje, vyvoláva zdravotné
postihnutie alebo má za následok trvalú alebo závanú
funkènú neschopnos, alebo sa prejavuje vrodenou
úchylkou alebo znetvorením.

(5) tátny ústav
a) vymenuje potrebný poèet inpektorov, aby sa zabezpeèilo úèinné overovanie dodriavania správnej klinickej praxe a správnej výrobnej praxe na pracoviskách, ktoré majú vzah ku klinickému skúaniu,
b) vypracuje postupy na
1. overovanie dodriavania správnej klinickej praxe
a správnej výrobnej praxe; postupy zahàòajú riadenie klinického skúania, podmienky navrhovania, vykonávania, monitorovania a zaznamenávania výsledkov klinického skúania a spôsob
prijímania následných opatrení,
2. vymenovanie odborníkov, ak je potrebné sprevádza inpektorov,
3. spoluprácu s príslunými orgánmi iných èlenských tátov pri inpekciách správnej klinickej
praxe a správnej výrobnej praxe na pracoviskách,
ktoré majú vzah ku klinickému skúaniu v inom
èlenskom táte alebo v tretích tátoch,
c) vedie evidenciu vnútrotátnych inpekcií a medzinárodných inpekcií dodriavania správnej klinickej
praxe a správnej výrobnej praxe na pracoviskách,
ktoré majú vzah ku klinickému skúaniu, a evidenciu prijatých opatrení,
d) predloí správu o inpekcii výluène zadávate¾ovi so
zachovaním jej dôverného charakteru; mono ju
poskytnú na základe odôvodnenej iadosti prísluným orgánom iných èlenských tátov, etickej komisii, Komisii a agentúre.

(5) Po oznámení úmrtia úèastníka skúajúci poskytne zadávate¾ovi a etickej komisii vetky poadované informácie.

§ 40
Oznamovanie závaných neiaducich udalostí
(1) Neiaduca udalos na úèel klinického skúania je
kadý kodlivý prejav u úèastníka, ktorému sa podáva
skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny
liek, ktorý nie je nevyhnutne zapríèinený podávaním
skúaného humánneho produktu alebo skúaného
humánneho lieku.
(2) Závaná neiaduca udalos na úèel klinického
skúania je neiaduca udalos, ktorá bez oh¾adu na

(3) Skúajúci bezodkladne oznámi zadávate¾ovi vetky závané neiaduce udalosti okrem tých, ktoré sú
uvedené v protokole alebo v príruèke pre skúajúceho
ako nevyadujúce neodkladné oznámenie. Po oznámení pole skúajúci zadávate¾ovi podrobnú písomnú
správu o zistenej závanej neiaducej udalosti; v oznámení a v písomnej správe sa úèastníci identifikujú pod¾a kódového èísla.
(4) Neiaduce udalosti a výsledky analýz, ktoré nespåòajú poiadavky definované v protokole a sú povaované za rozhodujúce pre hodnotenie bezpeènosti, skúajúci oznámi zadávate¾ovi v lehotách urèených
v protokole.

(6) Zadávate¾ vedie register vetkých neiaducich
udalostí, ktoré mu oznámil skúajúci; register predkladá na poiadanie tátnemu ústavu, etickej komisii
a zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie úèastníka, a prísluným orgánom èlenských tátov, na ktorých území sa vykonáva multicentrické klinické skúanie.
(7) tátny ústav kontroluje, èi zadávate¾ vedie register vetkých neiaducich udalostí, ktoré mu oznámil
skúajúci, a èi ho predkladá na poiadanie orgánom
uvedeným v odseku 6.
§ 41
Oznamovanie závaných neiaducich úèinkov
(1) Neiaduci úèinok na úèel klinického skúania je
kadá kodlivá a nechcená reakcia na skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny liek bez oh¾adu na
podanú dávku.
(2) Závaný neiaduci úèinok na úèel klinického skúania je neiaduci úèinok, ktorý bez oh¾adu na dávku
skúaného humánneho produktu alebo skúaného
humánneho lieku spôsobuje smr, ohrozuje ivot
úèastníka, vyaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej
starostlivosti alebo ju predluje, vyvoláva zdravotné
postihnutie alebo má za následok trvalú alebo závanú
funkènú neschopnos, alebo sa prejavuje vrodenou
úchylkou (kongenitálna anomália) alebo znetvorením
(malformácia).
(3) Neoèakávaný neiaduci úèinok na úèel klinického
skúania je neiaduci úèinok, ktorého charakter alebo
závanos nie je v zhode s informáciami vzahujúcimi
sa na skúaný humánny produkt alebo na skúaný humánny liek, ktoré sú uvedené v príruèke pre skúajúceho, ak ide o skúaný humánny produkt, alebo v súhrne charakteristických vlastností humánneho lieku,
ak ide o skúaný humánny liek.
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(4) Skúajúci bezodkladne oznámi zadávate¾ovi vetky závané neiaduce úèinky okrem tých, ktoré sú uvedené v protokole alebo v príruèke pre skúajúceho ako
nevyadujúce neodkladné oznámenie. Po oznámení pole skúajúci zadávate¾ovi podrobnú písomnú správu
o zistenom závanom neiaducom úèinku; v oznámení
a v písomnej správe sa úèastníci identifikujú pod¾a kódového èísla.
(5) Zadávate¾ vedie register vetkých závaných neiaducich úèinkov a neoèakávaných závaných neiaducich úèinkov skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku, ktoré mu oznámil
skúajúci alebo o ktorých sa dozvedel; register predkladá na poiadanie tátnemu ústavu, etickej komisii
a zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie úèastníka, a prísluným orgánom èlenských tátov, na ktorých území sa vykonáva multicentrické klinické skúanie.
(6) tátny ústav kontroluje, èi zadávate¾ vedie register a oznamuje vetky podozrenia na závané neiaduce úèinky a na neoèakávané závané neiaduce úèinky
skúaného humánneho produktu alebo skúaného
humánneho lieku, o ktorých sa dozvedel, a èi ho predkladá na poiadanie orgánom uvedeným v odseku 5.
(7) Zadávate¾ predkladá na poiadanie zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie
úèastníka, kópiu písomnej správy pod¾a odseku 4 a informácie o výskyte vetkých závaných neiaducich
úèinkov, ktoré sa vzahujú na úèastníka.
§ 42
Uchovávanie dokumentácie
(1) Zadávate¾ alebo drite¾ registrácie humánneho
lieku je povinný uchováva
a) vetku dokumentáciu vzahujúcu sa na klinické
skúanie poèas platnosti registrácie humánneho
lieku, ktorá obsahuje
1. protokol,
2. tandardné pracovné postupy,
3. stanovisko k etike klinického skúania,
4. rozhodnutie o povolení klinického skúania,
5. príruèku pre skúajúceho,
6. individuálne záznamy o úèastníkovi,
7. správy o vykonanom audite,
b) závereènú správu o klinickom skúaní pä rokov po
uplynutí platnosti povolenia na uvedenie humánneho lieku na trh.
(2) Zadávate¾ alebo drite¾ registrácie humánneho
lieku musí zabezpeèi prijatie takých opatrení na uchovávanie dokumentácie o klinickom skúaní, aby
a) skúajúci uchovával zoznam identifikaèných kódov
úèastníkov najmenej 15 rokov po skonèení alebo
preruení klinického skúania,
b) sa zdravotná dokumentácia47) úèastníkov vzahujúca sa na klinické skúanie a ïalie základné údaje
uchovávali u poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti
najmenej 15 rokov po skonèení klinického skúania
alebo preruení klinického skúania.
47

) § 18 a 25 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(3) Prevod dokumentácie o výsledkoch klinického
skúania sa uchováva spoloène s dokumentáciou.
(4) Etická komisia uchováva dokumentáciu priloenú k iadosti o stanovisko k etike klinického skúania
alebo k iadosti o zmene údajov v protokole najmenej
tri roky po skonèení klinického skúania.
(5) Nosièe na uloenie dokumentácie musia by také,
aby sa dokumentácia v plnom rozsahu zachovala a bola
èitate¾ná poèas celej lehoty uloenia a aby ju bolo moné na poiadanie poskytnú prísluným orgánom.
§ 43
Povinnosti zadávate¾a
Zadávate¾ je povinný
a) vybra skúajúceho s prihliadnutím na jeho kvalifikáciu, etapu a rozsah klinického skúania, vybavenie
pracoviska a poskytnú mu príruèku pre skúajúceho,
b) pred zaèatím klinického skúania predloi
1. etickej komisii iados o stanovisko k etike klinického skúania,
2. tátnemu ústavu iados o povolenie klinického
skúania,
c) zabezpeèi konzultaèné miesto, kde sa úèastníkovi
poskytujú informácie o klinickom skúaní,
d) dodriava ustanovenia o povo¾ovaní klinického
skúania, o pozastavení klinického skúania
a o zruení klinického skúania,
e) ustanovi osobu zodpovednú za zabezpeèovanie
kvality pri výrobe skúaného humánneho produktu
alebo skúaného humánneho lieku, ak sa skúaný
humánny produkt alebo skúaný humánny liek vyrába v Slovenskej republike, alebo osobu zodpovednú za dovoz skúaného humánneho produktu alebo
skúaného humánneho lieku, ak sa skúaný humánny produkt alebo skúaný humánny liek nevyrába v Slovenskej republike, a zabezpeèi, aby táto
osoba plnila úlohy pod¾a § 38 ods. 4 alebo zabezpeèila ich plnenie,
f) vies register neiaducich udalostí, závaných neiaducich úèinkov a neoèakávaných závaných neiaducich úèinkov, ktoré mu oznámil skúajúci,
a oznamova tátnemu ústavu, etickej komisii
a zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie úèastníka, závané neiaduce udalosti a podozrenia na závané neiaduce úèinky a na
neoèakávané závané neiaduce úèinky,
g) predloi na poiadanie zdravotnej poisovne, ktorá
vykonáva verejné zdravotné poistenie úèastníka, informácie o vetkých závaných neiaducich udalostiach, závaných neiaducich úèinkoch a neoèakávaných závaných neiaducich úèinkoch, ktoré sa
vzahujú na úèastníka,
h) uhradi vetky náklady spojené s
1. klinickým skúaním a s lieèbou ochorenia, na
ktoré je klinické skúanie zamerané,
2. lieèbou zdravotných komplikácií a prípadných trvalých následkov na zdraví vzniknutých úèastníkovi v dôsledku klinického skúania,
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3. uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti zadávate¾a za kodu spôsobenú úèastníkovi klinického skúania, ak by v súvislosti s klinickým
skúaním dolo k pokodeniu zdravia alebo úmrtiu úèastníka,
4. uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti
poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti za kodu,
ktorá môe by spôsobená úèastníkovi,
i) uchováva skúané humánne produkty a skúané
humánne lieky v nemocniènej lekárni poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa nachádza pracovisko, alebo v nemocniènej lekárni alebo vo verejnej lekárni alebo na pracovisku, ktoré musí ma vytvorené podmienky na uchovávanie skúaného
humánneho produktu a skúaného humánneho lieku, prièom tieto podmienky musí zadávate¾ uvies
v protokole,
j) poskytnú skúajúcemu na vykonanie klinického
skúania skúaný humánny produkt alebo skúaný
humánny liek vyrobený v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe a uchováva jeho vzorku,
k) postupova pod¾a zásad správnej klinickej praxe,
l) zabezpeèi vykonávanie odborného doh¾adu nad klinickým skúaním poverenou osobou,
m) informova skúajúcich o zistených neoèakávaných
závaných neiaducich úèinkoch,
n) oznamova tátnemu ústavu a etickej komisii
1. návrh na zmenu údajov v protokole,
2. opatrenia prísluných orgánov iných èlenských
tátov a tretích tátov vzahujúcich sa na skúaný
humánny produkt alebo skúaný humánny liek,
3. preruenie klinického skúania a dôvody jeho
preruenia,
4. bezodkladne akúko¾vek novú skutoènos, ktorá
sa týka priebehu klinického skúania alebo vývoja skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho lieku, a prijaté opatrenia na
ochranu úèastníkov pred bezprostredným nebezpeèenstvom,
5. do siedmich dní vetky dôleité informácie týkajúce sa podozrenia na neoèakávané závané neiaduce úèinky, ktoré spôsobili alebo by mohli
spôsobi smr; do ïalích ôsmich dní predloi písomnú správu o týchto skutoènostiach,
6. do 15 dní podozrenia na iné neoèakávané závané
neiaduce úèinky odo dòa, keï sa zadávate¾
o nich dozvedel,
7. do 90 dní skonèenie klinického skúania; ak sa
klinické skúanie skonèilo predèasne do 15 dní
s uvedením dôvodov predèasného skonèenia klinického skúania,
8. poèas trvania klinického skúania raz roène zoznam vetkých podozrení na závané neiaduce
úèinky, ktoré sa vyskytli poèas tohto obdobia,
a správu o bezpeènosti úèastníkov,
o) zabezpeèi prijatie opatrení na uchovávanie dokumentácie o klinickom skúaní,
p) aktualizova najmenej raz roène príruèku pre skúajúceho,
r) predloi na poiadanie etickej komisii, tátnemu
ústavu a zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verej48

) § 12 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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né zdravotné poistenie úèastníka, údaje a dokumentáciu o klinickom skúaní.
§ 44
Povinnosti skúajúceho
Skúajúci je povinný
a) oboznámi sa pred zaèatím klinického skúania
s údajmi uvedenými v príruèke pre skúajúceho
a zoh¾adni ich pri pouèení úèastníka,
b) pouèi úèastníka pod¾a § 29 ods. 14,
c) zaradi do klinického skúania len úèastníkov, ktorí
vyjadrili súhlas s úèasou na klinickom skúaní
pod¾a § 29 ods. 13,
d) odmietnu vykonávanie klinického skúania, ak nie
sú splnené poiadavky na zaèatie klinického skúania, pozastavi vykonávanie klinického skúania,
ktorého vykonávanie tátny ústav pozastavil, alebo
skonèi vykonávanie klinického skúania, ktoré
tátny ústav zruil,
e) vykonáva klinické skúanie len pri dodraní ustanovení o ochrane
1. úèastníkov klinického skúania,
2. neplnoletých úèastníkov klinického skúania,
3. plnoletých úèastníkov klinického skúania nespôsobilých na právne úkony,
f) odmietnu vykonávanie klinického skúania, ak
etická komisia vyjadrila nesúhlasné stanovisko ku
klinickému skúaniu,
g) zabezpeèi bezpeènú manipuláciu so skúaným humánnym produktom alebo so skúaným humánnym liekom a jeho správne uchovávanie,
h) bezodkladne oznamova zadávate¾ovi a zdravotnej
poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie úèastníka, kadú závanú neiaducu udalos
a kadý neoèakávaný závaný neiaducu úèinok, ak
nebolo v povolení uvedené inak, a prijíma potrebné
opatrenia na ochranu ivota a zdravia úèastníkov
vrátane preruenia klinického skúania,
i) evidova, spravova a uchováva údaje a informácie
o klinickom skúaní takým spôsobom, aby sa správne oznamovali, interpretovali a overovali a aby sa zároveò zabezpeèila ochrana osobných údajov,
j) zabezpeèi najmenej 15 rokov uchovávanie zoznamu
identifikaèných kódov úèastníkov a dokumentácie
o klinickom skúaní,
k) zabezpeèi dôvernos vetkých informácií týkajúcich sa úèastníka,
l) postupova pod¾a správnej klinickej praxe,
m) predloi na poiadanie etickej komisii, tátnemu
ústavu a zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie úèastníka, údaje a dokumentáciu o klinickom skúaní,
n) informova poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
s ktorým má úèastník uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,48) e úèastník je zaradený do klinického skúania.
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§ 45
Neintervenèná klinická túdia
(1) Neintervenèná klinická túdia je sledovanie a vyhodnotenie terapeutického pouívania registrovaného humánneho lieku pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(2) Pri neintervenènej klinickej túdii sa
a) humánny liek predpisuje v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku, ktorý bol schválený
pri jeho registrácii; tým nie sú dotknuté ustanovenia
osobitného predpisu,28)
b) neurèuje vopred zaradenie pacienta do danej terapeutickej praxe protokolom,
c) musí rozhodnutie predpísa humánny liek odlíi od
rozhodnutia zaradi pacienta do neintervenènej klinickej túdie,
d) nemôe poui doplòujúci diagnostický postup
a monitorovací postup na pacientovi,
e) pouívajú na analyzovanie získaných údajov epidemiologické metódy,
f) urèí osoba poverená vykonaním neintervenènej klinickej túdie, ktorá zodpovedá za jej odborné vykonávanie (ïalej len odborný garant); odborným garantom môe by len osoba spåòajúca podmienky
pod¾a § 29 ods. 11.
(3) Poiadavky na klinické skúanie a správnu klinickú prax uvedené v § 29 a 44 sa na neintervenènú klinickú túdiu nevzahujú.
(4) Neintervenènú klinickú túdiu mono uskutoèni
len s predchádzajúcim písomným súhlasom zdravotnej
poisovne úèastníka neintervenènej klinickej túdie na
základe protokolu neintervenènej klinickej túdie
predloeného odborným garantom. Zdravotná poisovòa súhlas na neintervenènú klinickú túdiu neudelí,
ak
a) protokol neintervenènej klinickej túdie neobsahuje
náleitosti pod¾a odseku 5,
b) od registrácie humánneho lieku v Slovenskej republike uplynuli viac ako dva roky,
c) neboli dodrané podmienky pod¾a odseku 2 písm. b)
alebo písm. c).
(5) Protokol neintervenènej klinickej túdie obsahuje
a) meno a priezvisko alebo názov zadávate¾a neintervenènej klinickej túdie,
b) adresu bydliska alebo sídla zadávate¾a neintervenènej klinickej túdie,
c) názov neintervenènej klinickej túdie,
d) cie¾ neintervenènej klinickej túdie,
e) dátum zaèatia a skonèenia neintervenènej klinickej
túdie,
f) meno a priezvisko odborného garanta,
g) spôsob spracovania údajov neintervenènej klinickej
túdie,
h) dátum, formu a dobu publikovania výsledkov neintervenènej klinickej túdie, ktorá nesmie by kratia
ako dva mesiace od skonèenia neintervenènej klinickej túdie,
i) finanèné ohodnotenie odborného garanta neintervenènej klinickej túdie.
(6) Zadávate¾ je povinný protokol neintervenènej klinickej túdie schválený zdravotnou poisovòou úèast-
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níka neintervenènej klinickej túdie zasla národnému
centru, ktoré ho zverejní do troch dní od doruèenia na
svojom webovom sídle.
(7) Zadávate¾ zasiela rovnopis spracovaných výsledkov neintervenènej klinickej túdie zdravotnej poisovni úèastníka neintervenènej klinickej túdie a národnému centru, ktoré ho zverejní do troch dní od
doruèenia na svojom webovom sídle.
Druhý oddiel
Uvádzanie humánnych liekov na trh
§ 46
Povolenie na uvedenie humánneho lieku na trh
(1) Humánne lieky vyrábané v ariach, ktoré sú uvádzané na trh pod osobitným názvom a v osobitnom balení (ïalej len hromadne vyrábaný humánny liek),
mono uvies na trh len na základe povolenia na uvedenie humánneho lieku na trh (ïalej len registrácia humánneho lieku), ktoré vydáva
a) tátny ústav, ak ide o humánne lieky,
b) Komisia, ak ide o humánne lieky registrované pod¾a
osobitných predpisov.12)
(2) Registrácii humánneho lieku nepodliehajú
a) humánne lieky urèené na vedecké, výskumné a kontrolné úèely, ak sú registrované v inom táte,
b) humánne lieky registrované v inom táte, ak v Slovenskej republike nie sú dostupné porovnate¾né registrované humánne lieky, ktoré sú urèené na pouitie pre jedného pacienta alebo skupinu pacientov
pri ohrození ivota alebo pri riziku závaného zhorenia zdravotného stavu,
c) humánne lieky pripravované v ariach vo verejnej
lekárni alebo v nemocniènej lekárni urèené na výdaj
vo verejnej lekárni alebo v nemocniènej lekárni,
v ktorej boli pripravené, transfúzne lieky pripravované z krvi v ariach v zdravotníckych zariadeniach
(ïalej len hromadne pripravovaný humánny liek),
d) humánne lieky pripravované vo verejnej lekárni alebo v nemocniènej lekárni pod¾a lekárskeho predpisu
urèené na výdaj vo verejnej lekárni alebo v nemocniènej lekárni, v ktorej boli pripravené (ïalej len individuálne pripravovaný humánny liek),
e) humánne lieky na inovatívnu lieèbu pripravované
individuálne,
f) antidotá proti vysokoúèinným bojovým otravným
látkam, oèkovacie látky proti bojovým biologickým
prostriedkom, dekontaminaèné prostriedky a rádioprotektívne humánne lieky, ktoré sú urèené pre
ozbrojené sily, ozbrojené zbory, Policajný zbor a Hasièský a záchranný zbor a takto sú aj oznaèované,
g) individuálne alebo hromadne pripravované rádioaktívne humánne lieky pripravené v èase pouitia
v zdravotníckych zariadeniach pecializovaných na
lieèbu rádioaktívnymi humánnymi liekmi výluène
z registrovaných izotopových generátorov, kitov alebo rádionuklidových prekurzorov v súlade s pokynmi výrobcu,
h) transfúzne lieky,
i) medziprodukty urèené na ïalie spracovanie.
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(3) Hromadne pripravované humánne lieky a individuálne pripravované humánne lieky mono vyda vo
verejnej lekárni alebo v nemocniènej lekárni, ak spåòajú poiadavky Európskeho liekopisu1) alebo Slovenského farmaceutického kódexu a boli pripravené v súlade
s poiadavkami na správnu lekárenskú prax; splnenie
týchto poiadaviek posudzuje tátny ústav v rámci vykonávania inpekcie.
(4) Terapeutické pouitie humánnych liekov uvedených v odseku 2 písm. a) a b) povo¾uje ministerstvo
zdravotníctva na základe iadosti fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá bude humánne lieky pouíva
alebo ktorá lieèbu indikuje.
(5) Ministerstvo zdravotníctva môe v prípadoch odôvodnených ochranou verejného zdravia doèasne registrova neregistrovaný humánny liek alebo humánny
liek, ktorý je predmetom registrácie v inom èlenskom
táte; na taký humánny liek sa vzahujú ustanovenia
§ 51, 61, 62, 67 a 69, 125 a 126.
(6) Ministerstvo zdravotníctva pred doèasnou registráciou pod¾a odseku 5
a) informuje drite¾a registrácie v èlenskom táte,
v ktorom je tento humánny liek registrovaný, o zámere doèasne humánny liek registrova,
b) poiada prísluný orgán tohto èlenského tátu o zaslanie kópie hodnotiacej správy vypracovanej pod¾a
§ 57 ods. 2 a kópie registrácie tohto humánneho lieku.
(7) Ak ministerstvo zdravotníctva doèasne registruje
humánny liek alebo zruí doèasnú registráciu humánneho lieku, oznámi túto skutoènos Komisii vrátane
mena a priezviska a adresy bydliska alebo obchodného
mena a adresy sídla drite¾a doèasnej registrácie.
iados o registráciu humánneho lieku
§ 47
(1) iados o registráciu humánneho lieku predkladá
fyzická osoba alebo právnická osoba tátnemu ústavu;
iadate¾ musí ma bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom táte a je povinný v iadosti uvádza pravdivé a presné údaje.
(2) Ak sa humánny liek vyskytuje vo viacerých liekových formách, iados o registráciu humánneho lieku
sa podáva samostatne na humánny liek v kadej liekovej forme. Na kadý humánny liek sa podáva samostatne aj vtedy, ak sa humánny liek odliuje mnostvom
lieèiva v jednotke hmotnosti, v jednotke objemu alebo
v jednotke delenej liekovej formy.
(3) Ak sa homeopatický humánny liek odliuje homeopatickým základom, iados o registráciu homeopatického humánneho lieku sa podáva samostatne na
kadý homeopatický základ.
§ 48
(1) iados o registráciu humánneho lieku musí obsahova
a) meno a priezvisko, rodné èíslo, adresu bydliska, ak
je iadate¾om fyzická osoba; názov alebo obchodné
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meno, identifikaèné èíslo, sídlo, právnu formu, ak je
iadate¾om právnická osoba,
b) meno a priezvisko, rodné èíslo, adresu bydliska osoby zodpovednej za registráciu lieku a osoby zodpovednej za doh¾ad nad liekmi,
c) adresu miesta výroby lieku,
d) názov humánneho lieku,
e) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie humánneho
produktu s uvedením v òom obsiahnutých lieèiv
a pomocných látok okrem sumárnych chemických
vzorcov vrátane látok druhotne prenikajúcich do
humánneho lieku v priebehu výroby jednotlivých
zloiek humánneho lieku,
f) údaj o obsahu omamnej látky alebo psychotropnej
látky,
g) struèný opis spôsobu výroby,
h) èas pouite¾nosti humánneho lieku,
i) terapeutické indikácie, kontraindikácie a neiaduce
úèinky, liekovú formu, cestu podania humánneho
lieku, dávkovanie a predpokladaný èas stálosti,
upozornenie na bezpeèné zaobchádzanie a vysvetlenie bezpeènostných opatrení na skladovanie humánneho lieku a podávanie humánneho lieku pacientovi a návrh zatriedenia humánneho lieku pod¾a
spôsobu výdaja,
j) pouité kontrolné metódy farmaceutického skúania,
k) dokumentáciu o výsledkoch
1. farmaceutického skúania,
2. toxikologicko-farmakologického skúania a
3. klinického skúania,
l) návrh súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku v tátnom jazyku urèený pre odbornú verejnos a súhrny charakteristických vlastností
humánneho lieku schválené v iných èlenských tátoch, v ktorých bol humánny liek registrovaný,
m) dva návrhy vnútorného obalu a dva návrhy vonkajieho obalu, v ktorom sa bude humánny liek uvádza na trh,
n) návrh písomnej informácie pre pouívate¾a v tátnom jazyku, písomné informácie pre pouívate¾a lieku schválené v iných èlenských tátoch, v ktorých
bol humánny liek u registrovaný,
o) doklad o povolení na výrobu humánneho lieku vydaný v táte, v ktorom sa nachádza miesto výroby humánneho lieku,
p) rozhodnutie prísluného orgánu o registrácii humánneho lieku v tátoch, v ktorých je humánny liek
registrovaný; zoznam tátov, v ktorých je podaná
iados o registráciu humánneho lieku, ak bola iados zamietnutá, aj dôvod jej zamietnutia,
r) vzorky humánneho lieku a v òom obsiahnutých lieèiv a pomocných látok v mnostve potrebnom na tri
kompletné analýzy; ak je liek registrovaný pod¾a § 57
a Slovenská republika nie je referenèným èlenským
tátom, vzorky nie sú potrebné,
s) vyhlásenie iadate¾a, e predloená dokumentácia
bola vypracovaná pod¾a poiadaviek správnej výrobnej praxe, správnej laboratórnej praxe a správnej
klinickej praxe,
t) údaje výrobcu o vplyve humánneho lieku na ivotné
prostredie a o spôsobe znekodòovania odpadov
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s obsahom humánneho produktu alebo humánneho
lieku,
u) dokumentáciu o osobitných opatreniach, ktoré boli
vykonané na minimalizovanie rizika prenosu zvieracích spongiformných encefalopatií,
v) opis systému doh¾adu nad humánnymi liekmi a systému riadenia rizík, ktoré iadate¾ zavedie,
x) doklad, ktorým iadate¾ preukazuje, e vyuíva sluby osoby zodpovednej za doh¾ad nad humánnymi
liekmi a má nevyhnutne potrebné prostriedky na
oznamovanie podozrení na neiaduce úèinky, ktoré
sa vyskytli v èlenských tátoch alebo v tretích tátoch,
y) vyhlásenie o tom, e klinické skúky vykonané v tretích tátoch vyhovujú etickým poiadavkám pod¾a
tohto zákona,
z) doklad o zaradení humánneho lieku medzi lieky na
ojedinelé ochorenia pod¾a osobitného predpisu49)
doplnený o stanovisko agentúry.
(2) iados o registráciu humánneho lieku, ktorý obsahuje rádioaktívne látky, musí okrem údajov uvedených v odseku 1 obsahova aj
a) veobecný opis spôsobu podania a podrobný opis
tých zloiek, ktoré môu ovplyvni zloenie alebo
kvalitu prípravku príbuzného nuklidu,
b) kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky výluhu
alebo sublimátu.
(3) iados o registráciu humánneho lieku, ktorý obsahuje geneticky modifikované organizmy, musí okrem
údajov uvedených v odseku 1 obsahova aj osvedèenú
kópiu písomného súhlasu ministerstva ivotného prostredia na uvádzanie výrobkov obsahujúcich geneticky
modifikované organizmy na trh pod¾a osobitného predpisu.50)
(4) iados o registráciu humánneho lieku v dvoch
alebo vo viacerých èlenských tátoch na ten istý humánny liek iadate¾ podáva pod¾a § 57.
§ 49
Osobitné poiadavky na registráciu generického
humánneho lieku a biologického humánneho lieku
(1) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,51) alebo osobitný predpis neustanovujú inak,52) iadate¾ môe predloi výsledky
toxikologicko-farmakologického skúania a klinického
49
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skúania uvedené v § 48 ods. 1 písm. k) výsledkami
toxikologicko-farmakologického skúania a klinického
skúania humánneho lieku
a) registrovaného v inom èlenskom táte (ïalej len referenèný humánny liek), ak preukáe, e humánny
produkt je generický humánny liek referenèného
humánneho lieku, ktorý je alebo u bol najmenej
osem rokov registrovaný aspoò v jednom èlenskom
táte,
b) publikovanými vo vedeckých prácach, ak je predmetom registrácie humánny liek, ktorého zloenie sa
najmenej desa rokov pouíva v lekárskej praxi
v rámci èlenských tátov a osvedèilo sa v terapeutickej praxi, je potvrdená jeho úèinnos a bezpeènos
pod¾a poiadaviek osobitného predpisu53) alebo jeho
zloenie je uvedené v liekopise iného èlenského tátu
alebo v Èeskoslovenskom liekopise v druhom, treom alebo vo tvrtom vydaní, alebo v Slovenskom
farmaceutickom kódexe a jeho jednotlivé zloky
a lieková forma spåòajú poiadavky uvedené v týchto
liekopisoch a v tomto kódexe.
(2) Na úèel postupu pod¾a odseku 1 písm. a) generický humánny liek je humánny liek, ktorý má rovnaké
kvalitatívne a kvantitatívne zloenie lieèiv a rovnakú
liekovú formu ako referenèný humánny liek a ktorého
biologická rovnocennos s referenèným humánnym liekom bola dokázaná primeranými skúkami biologickej
dostupnosti. Rozlièné soli, estery, étery, izoméry, zmesi
izomérov, komplexy alebo deriváty lieèiva sa povaujú
za rovnaké lieèivo, ak sa ich vlastnosti výrazne nelíia
z h¾adiska bezpeènosti alebo úèinnosti od referenèného
humánneho lieku. V takých prípadoch iadate¾ musí
predloi doplòujúce informácie, ktoré majú poskytnú
dôkaz o bezpeènosti alebo úèinnosti rozlièných solí, esterov, éterov, izomérov, zmesi izomérov, komplexov alebo derivátov povoleného lieèiva. Rozlièné perorálne liekové formy s okamitým uvo¾òovaním sa povaujú za
rovnakú liekovú formu. Od iadate¾a sa nepoadujú výsledky skúok biologickej dostupnosti, ak preukáe, e
generický humánny liek vyhovuje poadovaným kritériám biologickej dostupnosti.
(3) Ak referenèný humánny liek nie je registrovaný
v Slovenskej republike, iadate¾ v iadosti uvedie názov
èlenského tátu, v ktorom je referenèný humánny liek
registrovaný. tátny ústav poiada prísluný orgán
èlenského tátu, v ktorom je referenèný humánny liek

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5; Ú. v. ES L 18, 22.1. 2000) v platnom znení.
50
) § 21 zákona è. 151/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
51
) Parísky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883 revidovaný v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone
2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v tokholme 14. júla 1967 (vyhláka
ministra zahranièných vecí è. 64/1975 Zb. v znení vyhláky ministra zahranièných vecí è. 81/1985 Zb.).
Dohoda o zaloení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 152/2000 Z. z.).
52
) Zákon è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepovacích návrhoch v znení neskorích predpisov.
Obchodný zákonník.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedèení pre lieèivá (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6. 2009).
53
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 120/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické normy, toxikologicko-farmakologické normy, klinické normy a protokoly vzahujúce sa na dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúania,
toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania vykonávaného na úèely registrácie liekov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 68/2010 Z. z.
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registrovaný, o vydanie potvrdenia o tom, e referenèný
humánny liek je v tomto èlenskom táte registrovaný,
a o predloenie údajov o zloení referenèného humánneho produktu, ak je to potrebné, aj o predloenie dokumentácie o humánnom produkte.
(4) Ak je referenèný humánny liek registrovaný v Slovenskej republike, tátny ústav na základe iadosti prísluného orgánu èlenského tátu, v ktorom sa podáva
iados o registráciu humánneho produktu, do jedného
mesiaca zale príslunému orgánu èlenského tátu potvrdenie o tom, e referenèný humánny liek je v Slovenskej republike registrovaný, a predloí údaje o zloení
referenèného humánneho produktu, ak je to potrebné,
aj príslunú dokumentáciu o humánnom produkte.
(5) Ak humánny produkt nespåòa poiadavky definície generického humánneho lieku pod¾a odseku 2 alebo ak nemono dokáza biologickú rovnocennos prostredníctvom túdií biologickej dostupnosti, alebo ak
ide o zmenu lieèiva, terapeutickej indikácie, obsahu
lieèiva v dávke liekovej formy, liekovej formy alebo spôsobu podávania pri porovnaní s referenèným humánnym liekom, predloia sa výsledky prísluného
toxikologicko-farmakologického skúania a klinického
skúania.
(6) Ak biologický humánny liek, ktorý je podobný referenènému biologickému humánnemu lieku, nespåòa
poiadavky definície generického humánneho lieku
pod¾a odseku 2, najmä z dôvodu rozdielov súvisiacich
s pouitými vstupnými surovinami alebo z technologických rozdielov v procese výroby biologického humánneho lieku a referenèného biologického humánneho
lieku, je iadate¾ povinný predloi výsledky prísluného toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania súvisiace s uvedenými rozdielmi. Druh
a mnostvo doplòujúcich údajov, ktoré sa majú predloi, musí vyhovova poiadavkám pod¾a osobitného
predpisu.53) Výsledky skúania referenèného biologického humánneho lieku iadate¾ nepredkladá.
(7) Ak predmetom iadosti o registráciu humánneho
lieku je schválenie novej terapeutickej indikácie lieèiva, ktoré sa dlhodobým pouívaním osvedèilo v terapeutickej praxi, tátny ústav poskytne okrem lehôt uvedených v odseku 1 aj nekumulatívne jednoroèné
obdobie lehoty exkluzívnosti údajov, ak iadate¾ predloí výsledky významného toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania na potvrdenie
novej terapeutickej indikácie.
(8) Vykonanie toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania potrebného na úèel predloenia dokumentácie pod¾a § 48 ods. 1 písm. k) a postup preukázania dokumentácie pod¾a odseku 1
písm. a) a splnenie súvisiacich poiadaviek sa nepovauje za poruenie patentových práv alebo dodatkových
ochranných osvedèení vzahujúcich sa na lieky pod¾a
osobitného predpisu.52)
(9) Po registrácii humánneho lieku môe drite¾ registrácie humánneho lieku umoni pouitie dokumentácie
s
výsledkami
farmaceutického
skúania,
toxikologicko-farmakologického skúania a klinického
skúania na úèel posudzovania ïalích iadostí o registráciu humánneho lieku, ktorý má rovnaké kvalita-
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tívne a kvantitatívne zloenie lieèiv a rovnakú liekovú
formu.
(10) Drite¾ registrácie generického humánneho lieku, ktorý je registrovaný pod¾a odseku 1 písm. a), nesmie uvies tento liek na trh, kým neuplynie desa rokov od registrácie referenèného humánneho lieku, ak
v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(11) Desaroèná lehota uvedená v odseku 10 sa predåi najviac na 11 rokov, ak poèas prvých ôsmich rokov
tohto desaroèného obdobia drite¾ovi registrácie humánneho lieku bola schválená jedna alebo viac nových
terapeutických indikácií, o ktorých sa na základe vedeckého hodnotenia vykonaného pred ich schválením
predpokladá, e predstavujú výrazný klinický prínos
v porovnaní s existujúcimi terapeutickými indikáciami.
(12) Výsledky toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania nemono predloi spôsobmi uvedenými v odseku 1, ak humánny liek
a) má nové zloenie lieèiv, ktoré sa doteraz v tejto kombinácii nepouívali na terapeutické úèely,
b) sa má pouíva na indikácie, na ktoré sa doteraz nepouíval, alebo sa má podáva inou cestou podania
lieku alebo v iných dávkach ako humánny liek, ktorý
je u v Slovenskej republike registrovaný a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa dlhodobo
osvedèil v terapeutickej praxi.
(13) V prípadoch uvedených v odseku 12 je potrebné
predloi
výsledky
farmaceutického
skúania,
toxikologicko-farmakologického skúania a klinického
skúania humánneho lieku, ktorý iadate¾ iada registrova v Slovenskej republike.
(14) Ak ide o nové zloenie humánneho lieku s obsahom známych lieèiv a pomocných látok, ktoré sa ete
v doteraz schválenej kombinácii nepouívalo, je iadate¾ povinný predloi výsledky toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania tohto nového zloenia; v takom prípade nie je potrebné predloi
výsledky toxikologicko-farmakologického skúania
a klinického skúania na jednotlivé lieèivá a pomocné
látky humánneho lieku samostatne.
§ 50
Osobitné poiadavky na zjednoduený postup
registrácie humánneho homeopatického lieku
(1) Výsledky toxikologicko-farmakologického skúania a výsledky klinického skúania sa nevyadujú pri
registrácii humánneho homeopatického lieku, ktorý
a) je urèený na perorálne alebo vonkajie pouitie,
b) stupòom riedenia zaruèuje nekodnos humánneho
homeopatického lieku,
c) neobsahuje viac ako 1/10 000 materskej tinktúry
alebo viac ako 1/100 najmenej dávky lieèiva, ktoré
sa pouíva aj v alopatii a spåòa kritériá na zaradenie
do skupiny humánnych alopatických liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, a
d) na vnútornom obale, na vonkajom obale alebo
v inej informácii o humánnom homeopatickom lieku
nemá uvedenú terapeutickú indikáciu.
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(2) iados o zjednoduený postup registrácie humánneho homeopatického lieku pod¾a odseku 1 sa
vzahuje na sériu humánnych homeopatických liekov
odvodených z toho istého homeopatického základu alebo z tých istých homeopatických základov a musí obsahova
a) meno a priezvisko, rodné èíslo a adresu bydliska, ak
je iadate¾om fyzická osoba; názov alebo obchodné
meno, identifikaèné èíslo, sídlo, právnu formu, ak je
iadate¾om právnická osoba,
b) meno a priezvisko, rodné èíslo a adresu bydliska
osoby zodpovednej za registráciu lieku a osoby zodpovednej za doh¾ad nad liekmi,
c) adresu miesta výroby,
d) vedecký názov homeopatického základu alebo homeopatických základov alebo iný názov uvedený
v liekopise spolu s uvedením cesty podania, liekovej
formy a stupòa zriedenia,
e) opis spôsobu získavania homeopatického základu
a kontroly homeopatického základu a odôvodnenie
jeho homeopatického pouitia na základe zodpovedajúcej literatúry,
f) dokumentáciu o výrobe a kontrole kadej liekovej
formy a opis metódy riedenia a dynamizovania,
g) povolenie na výrobu humánnych homeopatických
liekov,
h) kópie vetkých rozhodnutí o registrácii humánneho
homeopatického lieku v iných èlenských tátoch,
i) dva návrhy vnútorného obalu a dva návrhy vonkajieho obalu, v ktorom sa bude humánny homeopatický liek uvádza na trh,
j) údaje o stálosti humánneho homeopatického lieku.
(3) Na registráciu a oznaèovanie humánnych homeopatických liekov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, sa
vzahujú ustanovenia § 48, 49 a 63.
§ 51
Triedenie humánnych liekov pod¾a ich výdaja
(1) tátny ústav zatriedi humánny liek do skupiny
humánnych liekov pod¾a spôsobu jeho výdaja na výdaj,
ktorý
a) je viazaný na lekársky predpis jednorazovo alebo
opakovane,
b) je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania,
c) je viazaný na osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu
oznaèené ikmým modrým pruhom,
d) nie je viazaný na lekársky predpis.
(2) Humánny liek sa zatriedi do skupiny humánnych
liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis
jednorazovo alebo opakovane, ak
a) je jeho pouitie bez lekárskeho dozoru aj pri dodraní urèených podmienok podania spojené s priamym
alebo nepriamym rizikom pokodenia zdravia,
b) sa pouíva èasto a vo ve¾kom rozsahu a za iných ako
urèených podmienok podania, èo môe priamo alebo
nepriamo vyvola riziko pokodenia zdravia,
54
55

Strana 3147

c) obsahuje lieèivá, ktorých úèinnos alebo neiaduce
úèinky je potrebné ïalej skúma,
d) je urèený na parenterálne podanie.
(3) Humánny liek sa zatriedi do skupiny humánnych
liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis
s obmedzením predpisovania, ak
a) je pre svoje farmakologické vlastnosti alebo novos
urèený len na podanie v ústavnom zdravotníckom
zariadení,
b) sa pouíva na lieèbu ochorení, ktoré sa musia diagnostikova v ústavnom zdravotníckom zariadení
alebo v ambulantnom zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje inú pecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivos54) a ktoré má primerané diagnostické vybavenie na lieèbu pacienta, a podávanie
lieku mono vykonáva aj v ambulantnom zdravotníckom zariadení,
c) je urèený pacientom pri poskytovaní ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, ale jeho podanie môe vyvola závané neiaduce úèinky, preto ho môe predpisova len lekár so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore, ktorý im poèas lieèby poskytuje
zdravotnú starostlivos.
(4) Humánny liek sa zatriedi do skupiny humánnych
liekov, ktorých výdaj je viazaný na osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom, ak
a) obsahuje omamnú látku II. skupiny,55)
b) obsahuje psychotropnú látku II. skupiny,55)
c) jeho pouitie za iných ako urèených podmienok
môe vyvola vznik liekovej závislosti alebo humánny liek predstavuje znaèné riziko zneuitia na nezákonné úèely,
d) obsahuje nové lieèivo, ktorého vlastnosti nie sú
z h¾adiska vzniku závislosti jednoznaène vylúèené.
(5) tátny ústav zatriedi humánny liek do skupiny
humánnych liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, ak humánny liek nespåòa kritériá uvedené v odsekoch 2 a 4.
(6) tátny ústav pri predlovaní platnosti registrácie
humánneho lieku alebo pri zistení nových poznatkov
o registrovanom humánnom lieku opätovne posudzuje
zatriedenie humánneho lieku.
(7) Ak sa tátny ústav dozvie nové skutoènosti o kvalite, úèinnosti a bezpeènosti humánneho lieku, posúdi
ich, a ak je to potrebné, zmení zatriedenie humánneho
lieku v súlade s kritériami uvedenými v odsekoch 2
a 4.
(8) Ak tátny ústav zmenil zatriedenie humánneho
lieku na základe výsledkov farmakologicko-toxikologického skúania alebo klinického skúania, nebude
sa pri posudzovaní iadosti iného iadate¾a o zmenu zatriedenia humánneho lieku s obsahom rovnakého lieèiva odvoláva na výsledky týchto skúaní jeden rok od
povolenia prvotnej zmeny zatriedenia humánneho lieku.

) § 8 ods. 4 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Príloha è. 1 k zákonu è. 139/1998 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 52
Posúdenie iadosti o registráciu humánneho lieku
(1) tátny ústav posúdi iados o registráciu humánneho lieku do 210 dní od jej doruèenia. Kompletnos
dokumentácie posúdi tátny ústav do 30 dní od jej doruèenia. Ak iados o registráciu humánneho lieku neobsahuje poadované náleitosti, tátny ústav písomne poiada o doplnenie iadosti. Lehota na posúdenie
iadosti sa preruuje a do predloenia poadovaného
doplnenia, najdlhie vak na 180 dní.
(2) tátny ústav pri posúdení iadosti o registráciu
humánneho lieku posudzuje najmä to, èi
a) humánny liek pod¾a predloenej dokumentácie spåòa poiadavky úèinnosti, bezpeènosti a kvality,
b) názov humánneho lieku neodporuje jeho zloeniu
a lieèivým úèinkom a èi nie je zamenite¾ný s názvom
iného u registrovaného humánneho lieku,
c) zatriedenie humánneho lieku pod¾a jeho výdaja je
v súlade s poiadavkami uvedenými v § 51,
d) v priebehu farmaceutického skúania a toxikologicko-farmakologického skúania humánneho lieku
sa splnili poiadavky správnej laboratórnej praxe,
e) v priebehu klinického skúania humánneho lieku
sa splnili poiadavky správnej klinickej praxe,
f) v priebehu výroby humánneho lieku sa splnili poiadavky správnej výrobnej praxe,
g) súhrn charakteristických vlastností humánneho
lieku a písomná informácia pre pouívate¾a humánneho lieku obsahuje informácie a údaje v súlade
s dokumentáciou predloenou so iadosou o registráciu humánneho lieku,
h) balenie a oznaèenie humánneho lieku je v súlade
s poiadavkami uvedenými v § 61,
i) výrobca a dovozca pochádzajúci z tretích tátov sú
schopní
1. zabezpeèova výrobu v súlade s údajmi poskytnutými pod¾a § 48 ods. 1 písm. g),
2. vykonáva kontrolu v súlade s údajmi poskytnutými pod¾a § 48 ods. 1 písm. j),
j) vyváenos rizika a prínosu humánneho lieku je priaznivá.
(3) tátny ústav môe podrobi humánny liek, lieèivá
a pomocné látky pouité na jeho výrobu, a ak je to potrebné, jeho medziprodukty alebo technické pomocné
látky skúaniu v úradne urèenom laboratóriu na kontrolu lieèiv alebo v laboratóriu, ktoré tátny ústav urèil
na tento úèel, aby si overil, èi kontrolné metódy pouité
výrobcom a opísané v údajoch poskytnutých pod¾a § 48
ods. 1 písm. j) sú vyhovujúce.
(4) tátny ústav pri posúdení iadosti o registráciu
humánneho homeopatického lieku pod¾a § 50 neposudzuje úèinnos humánneho homeopatického lieku
a súhrn charakteristických vlastností humánneho homeopatického lieku.
(5) Ak tátny ústav zistí, e
a) iados o registráciu humánneho lieku je u v tádiu
posudzovania v inom èlenskom táte, vráti iados spä
iadate¾ovi s pouèením, aby postupoval pod¾a § 57,
b) iný èlenský tát u registroval humánny liek, ktorý
je predmetom iadosti o registráciu humánneho lie-
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ku podanej tátnemu ústavu, vráti iados iadate¾ovi s pouèením, aby ju podal pod¾a § 57.
Rozhodovanie o iadosti
o registráciu humánneho lieku
§ 53
(1) tátny ústav zamietne iados o registráciu humánneho lieku, ak
a) humánny produkt nespåòa poiadavky na kvalitný,
bezpeèný a úèinný humánny liek,
b) humánny produkt nemá deklarované kvalitatívne
a kvantitatívne látkové zloenie,
c) vyváenos prínosov a rizík spojených s pouívaním
humánneho lieku je nepriaznivá,
d) iadate¾ o registráciu humánneho lieku iados v urèenej lehote nedoplnil,
e) oznaèenie a balenie humánneho lieku nespåòa poiadavky alebo nie je v súlade s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických vlastností humánneho lieku.
(2) tátny ústav môe zamietnu iados o registráciu
humánneho lieku, ak humánny produkt nedosahuje najmenej rovnaké hodnoty kvality, bezpeènosti a úèinnosti
ako porovnate¾ný humánny liek, ktorý je u registrovaný.
(3) Ak humánny produkt spåòa poiadavky na kvalitný, bezpeèný a úèinný humánny liek, tátny ústav vydá
iadate¾ovi rozhodnutie o registrácii humánneho lieku,
ktoré obsahuje
a) zatriedenie humánneho lieku do skupiny humánnych liekov pod¾a spôsobu jeho výdaja,
b) schválenie oznaèenia vonkajieho obalu a vnútorného obalu,
c) schválenie písomnej informácie pre pouívate¾a humánneho lieku,
d) schválenie súhrnu charakteristických vlastností
humánneho lieku.
(4) Rozhodnutie o registrácii humánneho lieku ïalej
obsahuje
a) meno a priezvisko a adresu bydliska drite¾a registrácie humánneho lieku, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo, adresu sídla a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,
b) názov humánneho lieku, pod ktorým sa registruje,
c) liekovú formu,
d) mnostvo lieèiva v jednej dávke liekovej formy (ïalej
len sila lieku),
e) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie humánneho lieku s uvedením pomocných látok, ktorých znalos je
dôleitá pre správne podávanie humánneho lieku,
f) anatomicko-terapeuticko-chemické zatriedenie humánneho lieku,
g) zatriedenie humánneho lieku pod¾a spôsobu výdaja,
h) údaj, èi humánny liek obsahuje omamnú látku alebo psychotropnú látku,
i) registraèné èíslo,
j) kód humánneho lieku pridelený tátnym ústavom,
k) podmienky registrácie humánneho lieku, ak bola registrácia vydaná s podmienkami pod¾a odsekov 5 a 6.
(5) tátny ústav môe viaza rozhodnutie o registrácii
humánneho lieku na splnenie týchto podmienok:
a) iadate¾ musí skonèi farmaceutické skúanie,
toxikologicko-farmakologické skúanie a klinické
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skúanie v lehote urèenej tátnym ústavom; výsledky týchto skúaní budú podkladom na prehodnotenie prínosu humánneho lieku voèi rizikám humánneho lieku,
b) humánny liek mono vyda len na lekársky predpis
a v odôvodnených prípadoch, jeho podávanie mono
povoli len pod lekárskym dozorom alebo len
v ústavnom zdravotníckom zariadení; podávanie rádioaktívneho humánneho lieku len osobou oprávnenou podáva rádioaktívny humánny liek,
c) v písomnej informácii pre pouívate¾a humánneho
lieku, v súhrne charakteristických vlastností humánneho lieku a v kadej inej informácii urèenej lekárovi musí by upozornenie, e v konkrétne uvedených prípadoch ete nie sú známe dostatoèné
informácie o danom humánnom lieku.
(6) tátny ústav môe vyda rozhodnutie o registrácii
humánneho lieku s podmienkou aj vtedy, ak pri niektorých terapeutických indikáciách iadate¾ preukáe,
e nemôe poskytnú úplné informácie o úèinnosti
a nekodnosti humánneho produktu za urèených podmienok pouitia, lebo
a) predpokladané indikácie humánneho produktu sa
vyskytujú tak zriedkavo, e iadate¾ nemôe poskytnú úplné informácie,
b) súèasný stav vedeckého poznania neumoòuje poskytnú úplné informácie alebo
c) veobecne platné zásady lekárskej deontológie zakazujú také údaje zhromaïova.
(7) V rozhodnutí o registrácii humánneho lieku pod¾a odsekov 5 a 6 mono uloi povinnos preukazova
tátnemu ústavu v urèených lehotách vybrané vlastnosti humánneho lieku; platnos tejto registrácie závisí od kadoroèného prehodnotenia týchto podmienok.
(8) Registrácia humánneho lieku je platná pä rokov.
tátny ústav môe platnos registrácie humánneho lieku predåi na základe písomnej iadosti podanej najneskôr es mesiacov pred uplynutím platnosti registrácie
humánneho lieku a po prehodnotení vyváenosti rizík
a prospechu humánneho lieku, ak ïalej nie je ustanovené inak. iados o predåenie platnosti registrácie humánneho lieku musí obsahova konsolidovanú verziu
dokumentácie registraèného spisu týkajúcej sa kvality,
bezpeènosti a úèinnosti vrátane vetkých schválených
zmien od registrácie humánneho lieku. tátny ústav
o predåení platnosti registrácie humánneho lieku musí
rozhodnú do 180 dní od podania iadosti.
(9) Na základe opodstatnených dôvodov súvisiacich
s doh¾adom nad humánnymi liekmi môe tátny ústav
rozhodnú o predåení platnosti registrácie humánneho lieku na pä rokov, inak vydá rozhodnutie o predåení platnosti registrácie humánneho lieku bez èasového
obmedzenia.
§ 54
(1) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii humánneho lieku zapíe tátny ústav humánny liek do zoznamu registrovaných humánnych liekov.
56
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(2) tátny ústav predkladá Komisii a ministerstvu
zdravotníctva oznámenie o
a) registrácii humánneho lieku,
b) predåení registrácie humánneho lieku,
c) zmene v registrácii humánneho lieku,
d) pozastavení registrácie humánneho lieku,
e) zruení registrácie humánneho lieku.
(3) Oznámenia pod¾a odseku 2 tátny ústav zverejòuje na svojom webovom sídle.
(4) tátny ústav po vydaní rozhodnutia o registrácii
humánneho lieku bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle vydané rozhodnutie spolu s písomnou informáciou pre pouívate¾a humánneho lieku a súhrnom charakteristických vlastností humánneho
lieku. Osobné údaje o fyzickej osobe sa zverejòujú
v rozsahu meno a priezvisko a adresa bydliska.
(5) tátny ústav vypracuje hodnotiacu správu a stanovisko k dokumentácii o výsledkoch farmaceutického
skúania, farmakologicko-toxikologického skúania
a klinického skúania humánneho lieku. Hodnotiacu
správu aktualizuje vdy, keï sa zistia nové údaje, ktoré
sú dôleité pre hodnotenie kvality, bezpeènosti a úèinnosti humánneho lieku.
(6) tátny ústav zverejní hodnotiacu správu na svojom webovom sídle, ktorú upraví tak, aby neobsahovala informácie a údaje dôverného obchodného charakteru spolu s odôvodnením. Kadá indikácia musí by
odôvodnená samostatne.
(7) tátny ústav bezodkladne oznámi agentúre rozhodnutia o registrácii humánneho lieku a zamietnutí
registrácie humánneho lieku s uvedením dôvodov, na
základe ktorých rozhodol.
(8) tátny ústav vypracuje zoznam registrovaných
humánnych liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, ak je to potrebné s uvedením kategórie
triedenia. Tento zoznam minimálne raz mesaène aktualizuje a zverejòuje na svojom webovom sídle.
(9) Registrácia humánneho lieku nezbavuje výrobcu
humánneho lieku a drite¾a registrácie humánneho lieku zodpovednosti za prípadné kody, ktoré vznikli pri
pouívaní lieku v súlade so schváleným súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku a s písomnou informáciou pre pouívate¾a humánneho lieku.
§ 55
Zmena a rozírenie registrácie humánneho lieku
(1) Drite¾ registrácie humánneho lieku je povinný
oznámi tátnemu ústavu zmenu registrácie humánneho lieku alebo vopred poiada tátny ústav o schválenie pripravovanej zmeny. Pri oznamovaní zmeny alebo pri rozhodovaní o zmene v rozhodnutí o registrácii
humánneho lieku vydaného pod¾a § 53 sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu.56) Humánny liek, ktorý spåòa poiadavky dokumentácie predkladanej pred
schválením zmeny v registrácii humánneho lieku, mono, ak nebolo v rozhodnutí o zmene v registrácii humánneho lieku uvedené inak, naïalej uvádza na trh

) Nariadenie Komisie (ES) è. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov
a veterinárnych liekov na trh (Ú. v. EÚ L 334, 12. 12. 2008).
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najdlhie 180 dní od povolenia zmeny v registrácii humánneho lieku; tento humánny liek sa môe distribuova, vydáva a pouíva pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti poèas urèeného èasu pouite¾nosti.
(2) Ak tátny ústav do 30 dní od doruèenia oznámenia o navrhovanej zmene písomne neoznámi drite¾ovi
registrácie humánneho lieku nesúhlas s navrhovanou
zmenou, môe navrhovate¾ zmenu uskutoèni.
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g) neboli vykonané kontroly humánneho lieku alebo
jeho zloiek a kontroly medziproduktov poèas výrobného procesu alebo nebola splnená niektorá iná poiadavka alebo povinnos súvisiaca s vydaním povolenia na výrobu,
h) údaje pripojené k iadosti o registráciu humánneho
lieku pod¾a § 47 a 48 sú nesprávne,
i) do troch rokov od registrácie humánny liek nebude
uvedený na trh v Slovenskej republike,
j) sa humánny liek uvedený na trh v Slovenskej republike v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov na
trhu Slovenskej republiky nenachádzal,
k) drite¾ registrácie humánneho lieku poiada o zruenie registrácie humánneho lieku alebo
l) drite¾ registrácie humánneho lieku v lehote urèenej
v rozhodnutí o pozastavení registrácie humánneho
lieku neodstráni zistené nedostatky.

(3) Ak bolo vydané rozhodnutie o registrácii humánneho lieku na základe iadosti pod¾a § 47 ods. 2 tátnym ústavom alebo Komisiou a ak bola podaná iados
pod¾a § 47 ods. 2 aj pre inú liekovú formu, inú silu lieku, inú cestu podania, inú ve¾kos balenia, tátny
ústav rozíri pôvodne rozhodnutie o registrácii humánneho lieku o inú liekovú formu, o inú silu lieku, o inú
cestu podania a o inú ve¾kos balenia humánneho lieku. Rozírené pôvodné rozhodnutie o registrácii humánneho lieku sa pokladá za súhrnné rozhodnutie
o registrácii humánneho lieku na úèel uplatòovania
§ 49 ods. 5 a 11.

(4) tátny ústav môe z dôvodu ochrany záujmov verejného zdravia povoli výnimku z odseku 3 písm. i) a j).
Povolenie výnimky sa musí odôvodni.

(4) tátny ústav registráciu humánneho lieku zmení,
ak sa zistí, e údaje pripojené k iadosti o registráciu
humánneho lieku pod¾a § 48 sú nesprávne, alebo drite¾ registrácie humánneho lieku neplní povinnosti uvedené v § 60.

(5) Ak tátny ústav
a) pozastaví registráciu humánneho lieku, výdaj tohto
humánneho lieku je zakázaný,
b) zruí registráciu humánneho lieku, nariadi stiahnutie tohto humánneho lieku z trhu.

§ 56
Pozastavenie a zruenie
registrácie humánneho lieku
(1) tátny ústav pozastaví registráciu humánneho
lieku, ak
a) registrovaný humánny liek má také neiaduce úèinky, ktoré neboli známe pri posudzovaní iadosti o registráciu humánneho lieku,
b) drite¾ registrácie humánneho lieku poruuje povinnosti uvedené v § 60,
c) má odôvodnené podozrenie, e údaje pripojené k iadosti o registráciu humánneho lieku pod¾a § 47 a 48
sú nesprávne.
(2) tátny ústav pozastaví registráciu humánneho
lieku najviac na 90 dní a v rozhodnutí uloí drite¾ovi
registrácie humánneho lieku povinnos odstráni zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení registrácie humánneho lieku nemá odkladný úèinok.
(3) tátny ústav registráciu humánneho lieku zruí,
ak
a) drite¾ registrácie humánneho lieku opakovane poruuje povinnosti uvedené v § 60,
b) humánny liek nemá deklarované kvalitatívne
a kvantitatívne zloenie,
c) úèinnos alebo bezpeènos humánneho lieku nezodpovedá súèasnému stavu poznatkov lekárskych
a farmaceutických vied,
d) vyváenos rizika a prínosu nie je za povolených podmienok pouívania humánneho lieku priaznivá,
e) sa dodatoène zmenila kvalita, úèinnos alebo bezpeènos humánneho lieku,
f) drite¾ registrácie humánneho lieku nesplnil podmienku uloenú pod¾a § 53 ods. 7,

(6) tátny ústav bezodkladne oznámi agentúre rozhodnutia o pozastavení registrácie humánneho lieku
a rozhodnutia o zruení registrácie humánneho lieku
s uvedením dôvodov, na základe ktorých rozhodol.
(7) tátny ústav po vydaní rozhodnutia o pozastavení
registrácie humánneho lieku alebo rozhodnutia o zruení registrácie humánneho lieku bezodkladne zverejní
tieto rozhodnutia na svojom webovom sídle.
Decentralizovaný postup registrácie
humánneho lieku a postup vzájomného
uznania registrácie humánneho lieku
medzi èlenskými tátmi
§ 57
(1) Ak humánny liek nie je registrovaný v iadnom
èlenskom táte, rovnakú iados o registráciu humánneho lieku vo viac ako v jednom èlenskom táte predkladá iadate¾ prísluným orgánom dotknutých èlenských tátov. iados o registráciu humánneho lieku
obsahuje údaje a doklady uvedené v § 48 ods. 1 a § 49;
súèasou iadosti je zoznam èlenských tátov, ktorým
bola iados o registráciu humánneho lieku predloená.
(2) iadate¾ poiada jeden z èlenských tátov, v ktorých predkladá rovnakú iados o registráciu lieku (ïalej len referenèný èlenský tát), aby vypracoval hodnotiacu správu o humánnom lieku, ktorý je predmetom
iadosti.
(3) Ak je humánny liek registrovaný v èlenskom táte,
drite¾ registrácie humánneho lieku pred podaním iadosti o vzájomné uznanie registrácie lieku v Slovenskej
republike informuje referenèný èlenský tát, e predkladá tátnemu ústavu iados o vzájomné uznanie re-
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gistrácie humánneho lieku, ktorá obsahuje náleitosti
uvedené v § 48 ods. 1 a 3.
(4) Drite¾ registrácie humánneho lieku poiada referenèný èlenský tát o vypracovanie hodnotiacej správy
o humánnom lieku alebo o aktualizáciu u vypracovanej hodnotiacej správy o danom lieku a o jej zaslanie
tátnemu ústavu.
(5) Ak je referenèným èlenským tátom Slovenská republika, tátny ústav vypracuje alebo aktualizuje hodnotiacu správu, ktorá sa týka predmetného humánneho lieku, do 90 dní od doruèenia iadosti a pole ju so
schváleným súhrnom charakteristických vlastností
humánneho lieku, schváleným oznaèovaním humánneho lieku a s písomnou informáciou pre pouívate¾a
humánneho lieku èlenskému tátu, ktorému drite¾ registrácie humánneho lieku predloil iados o vzájomné uznanie registrácie, a iadate¾ovi.
(6) Ak v èase podania iadosti o registráciu humánneho lieku tátnemu ústavu u bola podaná iados o registráciu toho istého humánneho lieku v inom èlenskom táte a iados o registráciu humánneho lieku
v tomto èlenskom táte je v tádiu posudzovania, iadate¾ poiada referenèný èlenský tát o vypracovanie návrhu hodnotiacej správy, návrhu súhrnu charakteristických
vlastností
humánneho
lieku,
návrhu
oznaèovania humánneho lieku a návrhu písomnej informácie pre pouívate¾a humánneho lieku a zaslanie
poadovaných dokumentov tátnemu ústavu, dotknutým èlenským tátom a iadate¾ovi.
(7) Ak tátny ústav nemá námietky k návrhu hodnotiacej správy, návrhu súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, návrhu oznaèovania humánneho lieku a návrhu písomnej informácie pre
pouívate¾a humánneho lieku, do 90 dní od doruèenia
poadovaných dokumentov od referenèného èlenského
tátu schváli hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku, oznaèovanie humánneho lieku a písomnú informáciu pre pouívate¾a
humánneho lieku a informuje o tom referenèný èlenský
tát.
(8) Ak v èase podania iadosti o registráciu humánneho lieku nebolo pre humánny liek vydané rozhodnutie
o registrácii humánneho lieku v iadnom èlenskom táte a referenèným èlenským tátom je Slovenská republika, tátny ústav vypracuje návrh hodnotiacej správy,
návrh súhrnu charakteristických vlastností humánneho lieku, návrh oznaèovania humánneho lieku a návrh
písomnej informácie pre pouívate¾a humánneho lieku
a v lehote do 120 dní od doruèenia iadosti pole poadované dokumenty prísluným èlenským tátom a iadate¾ovi.
(9) Ak je referenèným èlenským tátom Slovenská republika, tátny ústav po prijatí informácie od èlenských tátov o schválení hodnotiacej správy, súhrnu
charakteristických vlastností humánneho lieku, oznaèovania humánneho lieku a písomnej informácie pre
pouívate¾a humánneho lieku zaznamená dohodu
vetkých dotknutých èlenských tátov, skonèí konanie
o vzájomnom uznaní registrácie medzi èlenskými tátmi a písomne informuje iadate¾a.
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(10) tátny ústav, ktorému bola podaná iados pod¾a odseku 1 alebo odseku 3, prijme rozhodnutie v súlade so schválenou hodnotiacou správou, schváleným
súhrnom charakteristických vlastností humánneho
lieku, schváleným oznaèovaním humánneho lieku
a schválenou písomnou informáciou pre pouívate¾a
humánneho lieku do 30 dní od skonèenia konania
o vzájomnom uznaní registrácie medzi èlenskými tátmi v referenènom èlenskom táte.
(11) Ak tátny ústav nemôe v lehote uvedenej v odseku 7 schváli hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku, oznaèovanie humánneho lieku a písomnú informáciu pre pouívate¾a
humánneho lieku z dôvodu moného závaného rizika
pre verejné zdravie, pole vysvetlenie a odôvodnenie
svojho stanoviska referenènému èlenskému tátu,
dotknutým èlenským tátom a iadate¾ovi. Sporné
body bezodkladne oznámi koordinaènej skupine pre
humánne lieky.
(12) Ak do 60 dní od oznámenia sporných otázok
dotknuté èlenské táty dospejú k dohode, tátny ústav,
ak je Slovenská republika referenèným èlenským tátom, zaznamená túto dohodu, skonèí konanie o vzájomnom uznaní registrácie medzi èlenskými tátmi, písomne informuje iadate¾a a ïalej sa postupuje pod¾a
odseku 10.
(13) Ak sa èlenské táty nedohodnú do 60 dní od
oznámenia sporných otázok, tátny ústav, ak je Slovenská republika referenèným èlenským tátom, o tom
bezodkladne informuje agentúru, ktorej pole podrobné
stanovisko k sporným otázkam, pri ktorých èlenské
táty nedosiahli dohodu, a o príèinách sporu. Kópiu
stanoviska pole iadate¾ovi.
(14) iadate¾ po prijatí informácie a stanoviska od
tátneho ústavu o tom, e sa èlenské táty nedohodli
na vyrieení sporných otázok uvedených v odseku 11
a e rieenie tejto veci tátny ústav postúpil agentúre,
musí bezodkladne posla agentúre kópie údajov a dokladov uvedených v odseku 1.
(15) Ak sa èlenské táty nedohodnú do 60 dní od
oznámenia sporných otázok a tátny ústav schválil
hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku, oznaèovanie humánneho lieku a písomnú informáciu pre pouívate¾a humánneho
lieku, ktoré navrhol referenèný èlenský tát, na poiadanie iadate¾a môe vyda rozhodnutie o registrácii
humánneho lieku bez toho, aby èakal na koneèné rozhodnutie Komisie.
(16) Keï Komisia vydá koneèné rozhodnutie, tátny
ústav do 30 dní od úradného oznámenia tohto rozhodnutia vydá rozhodnutie o registrácii humánneho lieku,
rozhodnutie o zruení registrácie humánneho lieku,
rozhodnutie o zmene v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku alebo rozhodnutie o zamietnutí registrácie
humánneho lieku tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím
Komisie; v odôvodnení uvedie, e sa vydáva na základe
rozhodnutia Komisie. tátny ústav o vydanom rozhodnutí informuje Komisiu a agentúru. Agentúre predloí
kópiu rozhodnutia o registrácii humánneho lieku a súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku.
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(17) Drite¾ rozhodnutia o vzájomnom uznaní registrácie humánneho lieku môe poiada o zmenu v rozhodnutí o vzájomnom uznaní registrácie humánneho
lieku; iados predloí vetkým èlenským tátom, ktoré
vydali rozhodnutie o vzájomnom uznaní registrácie humánneho lieku. Na rozhodovanie o iadosti o zmenu
v rozhodnutí o vzájomnom uznaní registrácie humánneho lieku sa vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 16
a 18.
(18) Ak èlenské táty a tátny ústav nedosiahnu dohodu pod¾a odseku 13 a ak je rozhodujúca rýchlos konania, môe tátny ústav pozastavi distribúciu a terapeutické pouívanie tohto humánneho lieku na území
Slovenskej republiky a do vydania rozhodnutia Komisiou pod¾a odseku 16 k spornej otázke. O dôvodoch konania informuje Komisiu a èlenské táty v nasledujúci
pracovný deò odo dòa pozastavenia distribúcie a terapeutického pouívania tohto humánneho lieku v Slovenskej republike.
(19) Konanie uvedené v odsekoch 1 a 18 a v § 58
ods. 1 a 3 sa nevzahuje na rozhodovanie o vzájomnom
uznaní registrácie homeopatického lieku pod¾a § 50.
§ 58
(1) Ak boli podané dve alebo viac iadostí o registráciu humánneho lieku na rovnaký humánny liek a ak
èlenské táty vydali rozdielne rozhodnutie o registrácii
humánneho lieku, rozhodnutie o pozastavení registrácie humánneho lieku alebo rozhodnutie o zruení registrácie humánneho lieku, môe tátny ústav, iadate¾ alebo drite¾ registrácie humánneho lieku postúpi
spornú otázku Výboru pre lieky na humánne pouitie
(ïalej len výbor), ktorý je poradným orgánom agentúry pre otázky súvisiace s registráciou humánnych liekov, na ïalie konanie.
(2) Na zosúladenie rozhodnutí o registrácii humánneho lieku, o pozastavení registrácie humánneho lieku
alebo o zruení registrácie humánneho lieku vydaných
v èlenských tátoch tátny ústav raz roène pole koordinaènej skupine pre humánne lieky zoznam liekov,
pre ktoré sa má vypracova harmonizovaný súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku.
(3) Ak je potrebné prija opatrenia súvisiace s vykonávaním doh¾adu nad humánnymi liekmi, tátny
ústav, iadate¾ alebo drite¾ registrácie humánneho lieku môu pred registráciou humánneho lieku, pozastavením registrácie humánneho lieku, zruením registrácie humánneho lieku alebo zmenou v registrácii
humánneho lieku postúpi vec výboru na ïalie konanie. tátny ústav urèí otázku, ktorá sa postupuje výboru na posúdenie, a informuje o tom iadate¾a alebo drite¾a registrácie humánneho lieku. tátny ústav,
iadate¾ alebo drite¾ registrácie humánneho lieku poskytnú výboru vetky dostupné informácie týkajúce sa
daného problému.
(4) Ak je nevyhnutné z dôvodu ochrany verejného
zdravia zmeni registráciu humánneho lieku, pozastavi registráciu humánneho lieku alebo zrui registráciu humánneho lieku, tátny ústav bezodkladne poia-
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da Komisiu o preskúmanie registrácie tohto humánneho lieku.
(5) Po vydaní rozhodnutia Komisiou tátny ústav do
30 dní od úradného oznámenia tohto rozhodnutia vydá
rozhodnutie o registrácii humánneho lieku, rozhodnutie o pozastavení registrácie humánneho lieku, rozhodnutie o zruení registrácie humánneho lieku alebo rozhodnutie o zmene v rozhodnutí o registrácii
humánneho lieku tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím
Komisie; v odôvodnení uvedie, e sa vydáva na základe
rozhodnutia Komisie. tátny ústav o vydanom rozhodnutí informuje Komisiu a agentúru. Agentúre predloí
kópiu rozhodnutia o registrácii humánneho lieku a súhrn charakteristických vlastností humánneho lieku.
(6) Ak nie je humánny liek v Slovenskej republike registrovaný poèas posudzovania iadosti o registráciu
humánneho lieku v inom èlenskom táte, môe tátny
ústav z opodstatnených dôvodov ochrany verejného
zdravia vyda rozhodnutie o registrácii tohto humánneho lieku v Slovenskej republike. Ak tátny ústav vyuije
túto monos, prijme nevyhnutne potrebné opatrenia
na zabezpeèenie toho, aby sa splnili poiadavky tohto
zákona. Pred vydaním tohto rozhodnutia tátny ústav
informuje drite¾a rozhodnutia o registrácii v èlenskom
táte, v ktorom je humánny liek registrovaný, o úmysle
vyda rozhodnutie o registrácii tohto humánneho lieku
pod¾a tohto ustanovenia a poiada prísluný orgán tohto èlenského tátu o zaslanie kópie hodnotiacej správy
a platného rozhodnutia o registrácii.
(7) tátny ústav oznámi Komisii vydanie rozhodnutia
o registrácii humánneho lieku pod¾a odseku 6.
§ 59
Prevod registrácie humánneho lieku
(1) Drite¾ registrácie humánneho lieku môe poiada tátny ústav o prevod registrácie humánneho lieku
na inú osobu (ïalej len nadobúdate¾). Nadobúdate¾
musí ma bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike
alebo v inom èlenskom táte.
(2) iados o prevod registrácie humánneho lieku na
nadobúdate¾a okrem údajov a dokladov uvedených
v § 48 ods. 1 písm. a) a d) a l) a n) musí obsahova aj
a) meno a priezvisko, adresu bydliska, ak je nadobúdate¾om fyzická osoba; názov alebo obchodné meno,
identifikaèné èíslo, adresu sídla a právnu formu, ak
je nadobúdate¾om právnická osoba,
b) meno a priezvisko, adresu bydliska osoby zodpovednej za registráciu humánneho lieku a osoby zodpovednej za doh¾ad nad humánnymi liekmi,
c) právoplatné rozhodnutie o registrácii humánneho
lieku,
d) kód humánneho lieku pridelený tátnym ústavom,
e) písomný súhlas nadobúdate¾a plni povinnosti drite¾a registrácie humánneho lieku,
f) vyhlásenie nadobúdate¾a, e má úplnú dokumentáciu o humánnom lieku, ktorý je predmetom iadosti
o prevod registrácie humánneho lieku, vrátane vetkých zmien, ktoré tátny ústav schválil od prvej registrácie tohto humánneho lieku v Slovenskej republike,
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g) návrh dátumu prevodu registrácie humánneho lieku na inú osobu.
(3) tátny ústav rozhodne o prevode registrácie humánneho lieku na nadobúdate¾a do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti a v rozhodnutí uvedie dátum prevodu
registrácie humánneho lieku; ak iados neobsahuje
náleitosti uvedené v odseku 2, písomne vyzve iadate¾a na doplnenie iadosti v lehote do 30 dní. Lehota na
vydanie rozhodnutia a do doplnenia iadosti neplynie.
Ak iadate¾ iados v ustanovenej lehote nedoplní, konanie sa zastaví.
(4) Drite¾ rozhodnutia o prevode registrácie humánneho lieku má vetky práva a povinnosti pôvodného drite¾a registrácie humánneho lieku; lehoty urèené pôvodnému drite¾ovi registrácie humánneho lieku nie sú
prevodom dotknuté.
(5) Humánny liek pod oznaèením pôvodného drite¾a registrácie humánneho lieku mono, ak nebolo v rozhodnutí o prevode registrácie humánneho lieku ustanovené inak, naïalej uvádza na trh najdlhie 180 dní
od prevodu registrácie humánneho lieku; tento humánny liek sa môe distribuova, vydáva a pouíva
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poèas èasu
jeho pouite¾nosti.
§ 60
Povinnosti drite¾a registrácie humánneho lieku
(1) Drite¾ registrácie humánneho lieku je povinný
a) zabezpeèi, aby vlastnosti humánneho lieku zodpovedali dokumentácii predloenej v iadosti o registráciu humánneho lieku a túto dokumentáciu priebene aktualizova a predklada tátnemu ústavu,
b) zaznamenáva podozrenia na neiaduce úèinky humánneho lieku, vies a uchováva o nich podrobné
záznamy a poskytova ich tátnemu ústavu,
c) oznamova v elektronickej podobe najneskôr do 15
kalendárnych dní od prijatia informácie tátnemu
ústavu, agentúre a prísluným orgánom dotknutých
èlenských tátov podozrenia, ktoré sa zaznamenali
na území èlenských tátov alebo v treom táte, na
1. závané neiaduce úèinky humánneho lieku,
2. neoèakávané neiaduce úèinky humánneho lieku,
3. prenosy infekèných agensov humánnym liekom,
d) vyhodnocova neiaduce úèinky humánneho lieku
a predklada o nich tátnemu ústavu súhrnnú správu doplnenú kvalifikovaným rozborom
1. prvé dva roky po prvom uvedení na trh kadých
es mesiacov,
2. ïalie dva roky kadý rok,
3. po uplynutí obdobia uvedeného v druhom bode
kadé tri roky,
4. na poiadanie bezodkladne,
e) uskutoèni pri výskyte neiaduceho úèinku alebo
pri nedostatoènej kvalite humánneho lieku potrebné opatrenia na zabezpeèenie nápravy a na obmedzenie nepriaznivého pôsobenia humánneho lieku
na najniiu monú mieru, a ak je to nevyhnutné,
nariadi stiahnutie humánneho lieku z trhu,
f) na poiadanie tátneho ústavu
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1. poskytova vzorky humánneho lieku na analytické úèely,
2. predloi na úèel priebeného posudzovania vyváenosti rizika a prínosu údaje, ktoré preukazujú,
e vyváenos rizika a prínosu humánneho lieku
zostáva priaznivá,
g) bali lieky do vonkajích obalov a vnútorných obalov
so schváleným oznaèením s priloenou písomnou
informáciou pre pouívate¾a humánneho lieku s vyznaèeným dátumom jej schválenia,
h) sledova technický a vedecký pokrok v oblasti výrobných a kontrolných postupov a metód, aby sa humánny liek vyrábal a kontroloval veobecne uznávanými vedeckými postupmi a metódami; zmeny
vyplývajúce zo sledovania technického a vedeckého
pokroku zavádza a po oznámení tátnemu ústavu
alebo po schválení tátnym ústavom,
i) oznamova tátnemu ústavu
1. po registrácii humánneho lieku dátum uvedenia
na trh Slovenskej republiky kadej povolenej ve¾kosti balenia humánneho lieku,
2. doèasné preruenie alebo skonèenie dodávania
humánneho lieku na trh Slovenskej republiky
najmenej dva mesiace pred zamý¾aným preruením alebo skonèením dodávania,
3. kadé pozastavenie alebo zruenie registrácie humánneho lieku vydané v inom táte,
4. kadú novú informáciu, ktorá by mohla ma vplyv
na hodnotenie prínosu a rizika humánneho lieku,
5. údaje o poète dovezených balení humánneho lieku, ak o to tátny ústav poiada,
6. pripravovanú reklamu humánneho lieku,
j) oznámi tátnemu ústavu zmenu registrácie alebo
vopred poiada tátny ústav o schválenie pripravovanej zmeny v registrácii pod¾a § 55 ods. 1 a predloi
dokumentáciu o týchto zmenách,
k) urèi osobu zodpovednú za registráciu humánneho
lieku,
l) vytvori systém na monitorovanie neiaducich úèinkov humánneho lieku a urèi osobu zodpovednú za
tento systém,
m) uvádza na trh registrovaný humánny liek len poèas
platnosti registrácie; ak sa registrácia nepredåi, pozastavi alebo zrui v spolupráci so tátnym ústavom uvádzanie humánneho lieku na trh,
n) na poiadanie drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu
humánnych liekov a drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni alebo vo verejnej lekárni poskytnú osvedèenú
kópiu registrácie humánneho lieku, zmeny registrácie humánneho lieku, predåenia registrácie humánneho lieku alebo zruenia registrácie humánneho lieku,
o) poskytova informácie o humánnom lieku v súlade
s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických
vlastností humánneho lieku,
p) zodpoveda za kody spôsobené registrovaným humánnym liekom, ak sa pouíval v súlade s údajmi
uvedenými v rozhodnutí o registrácii humánneho
lieku,
r) zabezpeèi výstupnú kontrolu kadej are vyrobeného humánneho lieku v súlade s kontrolnými postupmi a metódami schválenými pri jeho registrácii,
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s) zabezpeèi, aby kadá ara humánneho lieku vyrobená v inom èlenskom táte bola uvedená na trh len
vtedy, ak bola vyrobená a kontrolovaná v súlade
s právnymi predpismi platnými v danom èlenskom
táte a v súlade s kontrolnými postupmi schválenými pri registrácii humánneho lieku; ak bola ara
humánneho lieku kontrolovaná v inom èlenskom
táte a dodáva sa do Slovenskej republiky, prikladá
sa k dodávke humánneho lieku správa o vykonanej
kontrole v príslunom èlenskom táte podpísaná
osobou zodpovednou za zabezpeèovanie kvality pri
výrobe humánneho lieku,
t) zabezpeèi, aby kadá ara humánneho lieku vyrobená v treom táte bola v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom táte podrobená úplnej kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze vetkých lieèiv
a vetkým skúaniam alebo kontrolám potrebným
na zabezpeèenie kvality humánneho lieku v súlade
s kontrolnými postupmi schválenými pri registrácii
humánneho lieku; ak ara humánneho lieku bola
kontrolovaná v inom èlenskom táte a dodáva sa do
Slovenskej republiky, prikladá sa k dodávke humánneho lieku správa o vykonanej kontrole v príslunom èlenskom táte podpísaná osobou zodpovednou za zabezpeèovanie kvality pri výrobe
humánneho lieku,
u) kadoroène predloi ministerstvu zdravotníctva
najneskôr do 31. januára správu o výke výdavkov
na propagáciu, marketing a nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok; ministerstvo zdravotníctva ju bezodkladne zverejní na
svojom webovom sídle,
v) oznámi národnému centru zoznam zdravotníckych
pracovníkov, ktorí sa zúèastnili na podujatiach urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo
ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
s uvedením mena, priezviska a adresy bydliska, ktoré boli financované drite¾om registrácie lieku alebo
treou osobou; národné centrum ho bezodkladne po
doruèení zverejní na svojom webovom sídle,
z) urèi fyzickú osobu s trvalým pobytom v Slovenskej
republike alebo právnickú osobu so sídlom na území
Slovenskej republiky splnomocnenú zastupova ho
a kona v jeho mene.
(2) Ak drite¾ registrácie humánneho lieku pozastaví
alebo stiahne humánny liek z trhu z dôvodu jeho kvality, úèinnosti alebo bezpeènosti, je povinný bezodkladne oznámi tátnemu ústavu a dotknutým prísluným
orgánom èlenských tátov dôvody na prijatie tohto
opatrenia; tátny ústav o tom informuje agentúru.
(3) Drite¾ registrácie humánneho lieku môe
a) dodáva tento liek len drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni alebo vo verejnej lekárni, poskytovate¾ovi
záchrannej zdravotnej sluby, poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, ak liek obstarala zdravotná poisovòa,20) ozbrojeným silám a ozbrojeným zborom;
nie je oprávnený úètova cenu obchodného výkonu
57

) § 5 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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alebo sprostredkovate¾ského výkonu;16) pri dodávaní humánneho lieku musí dodriava poiadavky na
správnu ve¾kodistribuènú prax,
b) oznámi informácie týkajúce sa výskytu neiaducich
úèinkov humánneho lieku verejnosti, ak o tom vopred informoval tátny ústav; drite¾ registrácie humánneho lieku musí zabezpeèi, aby tieto informácie boli objektívne a neboli zavádzajúce.
(4) Drite¾ registrácie imunobiologického humánneho lieku môe poiada ministerstvo zdravotníctva
o povolenie oèkovacej kampane; k iadosti priloí súhlasné stanovisko
a) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,57)
b) tátneho ústavu,
c) hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre
epidemiológiu.
(5) Drite¾ registrácie humánneho lieku nie je oprávnený poskytova ani prijíma z¾avy v naturáliách, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(6) Drite¾ovi registrácie humánneho lieku sa zakazuje priamo alebo prostredníctvom tretej osoby financova, sponzorova alebo inak priamo alebo nepriamo
podporova podujatie zdravotníckemu pracovníkovi
alebo úèas zdravotníckeho pracovníka na podujatí,
okrem podujatí uvedených v odseku 1 písm. v). Zdravotníckemu pracovníkovi sa zakazuje zúèastòova sa
na podujatí financovanom, sponzorovanom alebo inak
priamo alebo nepriamo podporovanom drite¾om registrácie humánneho lieku alebo prostredníctvom tretej
osoby okrem podujatí uvedených v odseku 1 písm. v).
(7) Drite¾ovi registrácie lieku sa zakazuje akouko¾vek formou priamo, nepriamo alebo prostredníctvom
tretej osoby navádza, podnecova alebo iným spôsobom ovplyvòova predpisujúceho lekára pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.
§ 61
Balenie a oznaèovanie humánneho lieku
(1) Údaje na vonkajom obale humánneho lieku a na
vnútornom obale humánneho lieku musia by v tátnom jazyku a musia obsahova
a) názov humánneho lieku, údaj o sile lieku, údaj o liekovej forme, a ak je to potrebné, aj údaj, èi je humánny liek urèený pre dojèatá, pre deti alebo pre dospelých; ak humánny liek obsahuje najviac tri lieèivá,
uvedie sa medzinárodný nechránený názov, ak takýto názov neexistuje, uvedie sa bený názov,
b) kvalitatívne zloenie humánneho lieku s pouitím
medzinárodných nechránených názvov lieèiv
a kvantitatívne zloenie humánneho lieku vyjadrené
mnostvom lieèiv v jednotlivej dávke v závislosti od
spôsobu podania, v hmotnostných jednotkách alebo
objemových jednotkách,
c) liekovú formu a obsah balenia vyjadrený v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo
kusových jednotkách,
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d) pomocné látky, ktorých uvedenie na vonkajom obale je potrebné na správne podanie humánneho lieku;
ak je humánny liek urèený na injekèné podanie alebo podanie na kou alebo do oka, musia by uvedené
vetky pomocné látky,
e) spôsob podania a cestu podania humánneho lieku,
f) upozornenie, e humánny liek sa musí uchováva
mimo dosahu a doh¾adu detí,
g) osobitné upozornenia, ak je to potrebné kvôli lieku,
h) neifrovaný dátum exspirácie uvedením mesiaca
a roku exspirácie,
i) osobitné opatrenia na uchovávanie, ak existujú,
j) spôsob znekodnenia odpadu tvoreného z nepouitých humánnych liekov alebo odpadu vzniknutého
z nich a odkaz na pouívaný systém zberu nepouitých humánnych liekov,
k) meno a priezvisko, adresu bydliska drite¾a registrácie, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné
meno, sídlo, právnu formu, identifikaèné èíslo drite¾a registrácie, ak ide o právnickú osobu,
l) registraèné èíslo,
m) èíslo výrobnej are,
n) zatriedenie humánneho lieku pod¾a viazanosti jeho
výdaja na lekársky predpis,
o) úèel a návod na pouitie humánneho lieku, ktorého
výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
p) èíslo GTIN, ak je humánny liek ním oznaèený,
r) pri humánnom homeopatickom lieku oznaèenie
HOMEOPATICKÝ LIEK,
s) pri humánnom homeopatickom lieku upozornenie
odporúèajúce pouívate¾ovi humánneho homeopatického lieku, aby sa poradil s lekárom, ak príznaky
ochorenia pretrvávajú,
t) pri rádioaktívnom lieku medzinárodný symbol rádioaktivity a údaj o mnostve rádioaktivity,
u) pri tradiènom rastlinnom lieku oznaèenie Tradièný
rastlinný liek urèený na indikácie overené výhradne
dlhodobým pouívaním.
(2) Údaje na vonkajom obale humánneho homeopatického lieku a na vnútornom obale humánneho homeopatického lieku musia by v tátnom jazyku a musia
obsahova len
a) vedecký názov alebo liekopisný názov homeopatického základu alebo viacerých homeopatických základov a stupeò zriedenia; ak sa humánny homeopatický liek skladá z dvoch homeopatických
základov alebo viacerých homeopatických základov,
môu sa vedecké názvy homeopatických základov
nahradi vymysleným názvom,
b) meno a adresu drite¾a registrácie a prípadne výrobcu homeopatického lieku,
c) spôsob podania, ak je to potrebné, aj cestu podania,
d) neifrovaný dátum uvedením mesiaca a roku exspirácie,
e) liekovú formu,
f) obsah balenia vyjadrený v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách,
g) osobitné opatrenia na uchovávanie, ak existujú,
h) osobitné varovanie týkajúce sa humánneho homeopatického lieku, ak to je potrebné,
i) èíslo výrobnej are,
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j) registraèné èíslo,
k) oznaèenie Homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií,
l) upozornenie, ktoré odporúèa pouívate¾ovi humánneho homeopatického lieku, aby sa poradil s lekárom, ak príznaky ochorenia pretrvávajú.
(3) Na vnútornom obale blistrového balenia, ktorý je
vloený do vonkajieho obalu, musia by uvedené najmenej
a) názov humánneho lieku,
b) názov drite¾a registrácie humánneho lieku,
c) neifrovaný dátum exspirácie,
d) èíslo výrobnej are.
(4) Na vnútornom obale, na ktorom sa nedajú uvies
údaje pod¾a odseku 1, musia by uvedené tieto údaje:
a) názov humánneho lieku,
b) spôsob podania,
c) neifrovaný dátum exspirácie,
d) èíslo výrobnej are,
e) obsah balenia vyjadrený v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách.
(5) Ak je spotreba humánneho lieku za kalendárny
rok niia ako 1 000 balení, mono poui na vonkajom a vnútornom obale humánneho lieku samolepiace
nálepky obsahujúce údaje uvedené v odsekoch 1 a 4.
(6) Na vonkajom obale a na vnútornom obale humánneho lieku oznaèeného pod¾a odseku 1 musí by
názov humánneho lieku uvedený v odseku 1 písm. a)
vyjadrený aj Braillovým písmom. Ak vonkají obal humánneho lieku je oznaèený okrem tátneho jazyka aj
v iných jazykoch, názov humánneho lieku musí by vyjadrený Braillovým písmom vo vetkých jazykoch uvedených na vonkajom obale; ak má registrovanú len
jednu liekovú formu alebo len jednu silu lieku, lieková
forma alebo sila lieku sa nemusí na vonkajom obale
vyznaèi Braillovým písmom.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzahuje na humánne lieky podávané pacientovi v zdravotníckom zariadení poèas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti a na humánne homeopatické lieky registrované
zjednodueným postupom pod¾a § 50 a oznaèované
pod¾a odseku 2.
(8) Ak humánny liek nie je urèený na vydanie pacientovi alebo ide o humánny liek pod¾a § 46 ods. 2
písm. b) alebo o humánny liek na ojedinelé ochorenie,
ministerstvo zdravotníctva môe povoli výnimku
z uvádzania údajov na vonkajom obale a na vnútornom obale pod¾a odsekov 1 a 5 v tátnom jazyku
a údaja pod¾a odseku 6 Braillovým písmom.
(9) Na vonkajom obale humánneho lieku
a) musí by priestor urèený na zápis predpísaného dávkovania,
b) môu by uvedené aj obrázkové znaky.
(10) Vonkají obal antidot proti vysokoúèinným bojovým otravným látkam urèených pre ozbrojené sily
musí obsahova aj oznaèenie LEN PRE OZBROJENÉ
SILY a OZBROJENÉ ZBORY.
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§ 62
Písomná informácia
pre pouívate¾a humánneho lieku
(1) Písomná informácia pre pouívate¾a humánneho
lieku musí by vypracovaná v súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku, musí by
v tátnom jazyku a musí obsahova údaje a informácie
v tomto poradí:
a) identifikaèné údaje, a to
1. názov humánneho lieku, liekovú formu, silu lieku, cestu podania humánneho lieku; ak existuje
vo viacerých liekových formách alebo v rôznej sile
lieku, aj údaje o kadej liekovej forme alebo sile
lieku, a ak je to potrebné, aj to, èi je humánny liek
urèený pre dojèatá, deti alebo pre dospelých,
2. farmakoterapeutickú skupinu alebo druh terapeutického úèinku vyjadrený textom, ktorý pacient
¾ahko pochopí,
b) terapeutické indikácie,
c) informácie potrebné vedie pred pouitím humánneho lieku, a to
1. kontraindikácie,
2. primerané preventívne opatrenia, ktoré je potrebné dodra pri uívaní humánneho lieku,
3. interakcie s inými humánnymi liekmi a iné interakcie, ktoré môu ovplyvni pôsobenie humánneho lieku,
4. osobitné upozornenia, ktoré musia
4.1 zoh¾adòova pecifickú situáciu urèitých kategórií pouívate¾ov,
4.2 obsahova údaje o moných vplyvoch lieèby
na schopnos vies motorové vozidlá a obsluhova stroje,
4.3 obsahova zoznam pomocných látok, ktorých
poznanie je dôleité na úèelné a bezpeèné pouitie humánneho lieku,
5. osobitné varovania,
6. opatrenia, ktoré musí prija pouívate¾ rádioaktívneho lieku a pacient poèas prípravy rádioaktívneho lieku a podávania rádioaktívneho lieku,
7. osobitné opatrenia na znekodòovanie zvyného
obsahu a obalu rádioaktívneho lieku,
d) pouèenie o správnom pouívaní humánneho lieku, najmä
1. dávkovanie,
2. spôsob podávania, a ak je to potrebné, aj cestu
podávania,
3. frekvenciu podávania, ak je to potrebné, s urèením vhodného èasu, kedy sa humánny liek môe
alebo musí podáva,
e) pouèenie o správnom pouívaní humánneho lieku,
ak je to potrebné, má obsahova aj
1. dåku trvania lieèby humánnym liekom, ak je potrebné ju obmedzi,
2. postup pri predávkovaní,
3. postup, ak sa vynechá jedna dávka alebo viac dávok,
4. riziko z náhleho preruenia podávania humánneho lieku,
5. odporúèanie konzultova s lekárom alebo s lekárnikom problémy s pouívaním humánneho lieku,
f) opis neiaducich úèinkov, ktoré môu vzniknú pri
pouívaní humánneho lieku, a ak je to potrebné, aj
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opatrenia, ako postupova pri výskyte neiaduceho
úèinku; pouèenie pacienta, aby oznámil oetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi kadý neiaduci úèinok, ktorý nie je uvedený v písomnej informácii pre
pouívate¾a humánneho lieku,
g) odkaz na dátum exspirácie humánneho lieku, ktorý
je uvedený na vonkajom obale a vnútornom obale s
1. výstrahou nepouíva humánny liek po uplynutí
uvedeného dátumu,
2. upozornením na podmienky a spôsob uchovávania,
3. upozornením na niektoré vidite¾né znaky znehodnotenia,
h) kvalitatívne zloenie humánneho lieku s uvedením
lieèiv a pomocných látok so slovenskými názvami
a kvantitatívne zloenie s uvedením mnostva lieèiv
v medzinárodných jednotkách SI sústavy,
i) ve¾kos balenia s uvedením mnostva humánneho
lieku v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo kusových jednotkách,
j) meno a priezvisko, obchodné meno a adresu bydliska drite¾a registrácie, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo, právnu formu drite¾a registrácie, ak ide o právnickú osobu,
k) meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu
výrobcu humánneho lieku,
l) ak je humánny liek registrovaný aj v iných èlenských
tátoch postupom, ktorý je uvedený v § 57 a 58 s rôznymi názvami, uvedú sa aj názvy humánneho lieku
schválené v týchto èlenských tátoch,
m) dátum poslednej revízie písomnej informácie pre pouívate¾a humánneho lieku.
(2) Písomná informácia pre pouívate¾a humánneho
lieku musí by èitate¾ná, jasná a zrozumite¾ná; v jej texte
sa zoh¾adòujú aj výsledky konzultácií s cie¾ovou skupinou pacientov. Ako výsledky konzultácií mono poui
aj výsledky konzultácií uskutoènených v èlenských
tátoch.
(3) Drite¾ registrácie humánneho lieku musí zabezpeèi, aby písomná informácia pre pouívate¾a humánneho lieku bola na poiadanie organizácií pacientov dostupná aj vo formátoch vhodných pre nevidiacich
a slabozrakých. Ak vhodným formátom písomnej informácie pre pouívate¾a humánneho lieku je písmo pre
nevidiacich (Braillovo písmo), písomnú informáciu pre
pouívate¾a humánneho lieku schva¾uje tátny ústav
v spolupráci s organizáciou pacientov.
(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzahuje na lieky podávané pacientovi v zdravotníckom zariadení poèas
ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(5) Písomná informácia pre pouívate¾a humánneho
lieku môe obsahova znaky alebo obrázkové znaky na
vysvetlenie niektorých informácií.
(6) Písomná informácia pre pouívate¾a humánneho
lieku môe obsahova údaje a informácie uvedené v odsekoch 1 a 3 okrem tátneho jazyka aj v iných jazykoch, ak sa v nej uvádzajú rovnaké údaje a informácie.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa nevzahujú na humánne lieky, ktoré nepodliehajú registrácii.
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(8) Písomná informácia pre pouívate¾a humánneho lieku musí
a) by vloená do vonkajieho obalu humánneho lieku,
na ktorý sa výluène vzahuje,
b) obsahova výrazy, ktoré sú zrozumite¾né pre irokú
verejnos.
(9) Ak humánny liek nie je urèený na vydanie pacientovi alebo ide o humánny liek pod¾a § 46 ods. 2
písm. b), alebo o humánny liek na ojedinelé ochorenie,
ministerstvo zdravotníctva môe povoli výnimku
z uvádzania údajov v písomnej informácii pre pouívate¾a humánneho lieku v tátnom jazyku a údajov pod¾a
odseku 3 vo formátoch vhodných pre nevidiacich a slabozrakých alebo v písme pre nevidiacich (Braillovo písmo).
(10) Písomná informácia pre pouívate¾a tradièného
rastlinného lieku musí obsahova informáciu o tom, e
tradièný rastlinný liek je urèený na indikácie overené
len jeho dlhodobým pouívaním.
§ 63
Súhrn charakteristických
vlastností humánneho lieku
(1) Súhrn charakteristických vlastností humánneho
lieku musí by v tátnom jazyku a musí obsahova údaje a informácie v tomto poradí:
a) názov humánneho lieku; ak existuje vo viacerých
liekových formách alebo s rôznou silou lieku, aj údaje o liekovej forme a sile lieku,
b) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie humánneho lieku s uvedením medzinárodného nechráneného názvu alebo liekopisného názvu lieèiv a tých pomocných látok, ktorých poznanie je potrebné na správne
podanie humánneho lieku; ak ide o imunobiologický
liek a liek s obsahom lieèiva získaného biotechnologickým spôsobom, aj spôsob rozmnoenia mikroorganizmov alebo spôsob získania lieèiva a prítomnos
geneticky modifikovaných mikroorganizmov alebo
genetického materiálu,
c) liekovú formu,
d) klinické údaje
1. terapeutické indikácie,
2. dávkovanie a spôsob podávania dospelým, a ak je
to potrebné, aj deom,
3. kontraindikácie,
4. osobitné upozornenia a preventívne opatrenia pre
pouívanie; ak ide o imunobiologické humánne
lieky, vetky osobitné preventívne opatrenia, ktoré majú dodriava osoby zaobchádzajúce s týmito liekmi a podávajúce ich pacientom, spolu s preventívnymi opatreniami, ktoré má dodriava
pacient,
5. interakcie s inými humánnymi liekmi a iné formy
interakcií,
6. uívanie humánneho lieku poèas tehotenstva
a dojèenia,
7. úèinky na schopnos vies motorové vozidlo a obsluhova stroje,
8. neiaduce úèinky,
9. predávkovanie a informácie o príznakoch, núdzových postupoch a antidotách,
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e) farmakologické vlastnosti
1. farmakodynamické vlastnosti,
2. farmakokinetické vlastnosti,
3. predklinické bezpeènostné údaje,
f) farmaceutické údaje
1. zoznam pomocných látok; pri imunobiologickom
humánnom lieku aj údaj o prítomnosti chemických látok zaradených medzi karcinogény, mutagény a látok toxických pre nervový systém, najmä
zlúèeniny ortuti, hliníka a formaldehydu, a o ich
kvantitatívnom obsahu v jednej dávke liekovej
formy,
2. hlavné inkompatibility,
3. èas pouite¾nosti; ak je to potrebné, èas pouite¾nosti po rekontitúcii humánneho lieku alebo po
prvom otvorení vnútorného obalu,
4. osobitné preventívne opatrenia na uchovávanie,
5. druh a obsah vnútorného obalu,
6. spôsob znekodnenia odpadu tvoreného z nepouitých humánnych liekov alebo odpadu vzniknutého z nich a odkaz na pouívaný systém zberu
nepouitých humánnych liekov,
g) meno a priezvisko, obchodné meno a adresu bydliska drite¾a registrácie, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo, právnu formu drite¾a registrácie, ak ide o právnickú osobu,
h) registraèné èíslo,
i) dátum prvej registrácie humánneho lieku alebo dátum predåenia registrácie humánneho lieku,
j) dátum revízie súhrnu charakteristických vlastností
humánneho lieku,
k) pri rádioaktívnom humánnom lieku podrobné informácie o vnútornej dozimetrii iarenia,
l) pri rádioaktívnom humánnom lieku
1. podrobné pokyny na prípravu humánneho lieku
v èase potreby rádioaktívneho humánneho lieku
a kontrolu jeho kvality a
2. údaj o najdlhom èase jeho uchovávania, poèas
ktorého spåòa rádioaktívny humánny liek poadované pecifikácie.
(2) Ak ide o generický humánny liek registrovaný
v súlade s postupom uvedeným v § 49 ods. 1 písm. a),
nemusia sa uvádza tie èasti súhrnu charakteristických vlastností referenèného humánneho lieku, ktoré
sa týkajú indikácií alebo liekových foriem, ktoré boli
v èase uvedenia tohto generického humánneho lieku
na trh v patentovej ochrane pod¾a osobitného predpisu.52)
Tradièné rastlinné lieky
§ 64
(1) Rastlinný liek je humánny liek, ktorý obsahuje výluène ako aktívne zloky jednu alebo viac rastlinných
látok alebo jeden alebo viac rastlinných prípravkov,
alebo jednu alebo viac rastlinných látok v kombinácii
s jedným alebo s viacerými rastlinnými prípravkami.
(2) Rastlinná látka je celá rastlina, fragmentovaná
alebo rezaná rastlina, èas rastliny, riasa, pleseò alebo
liajník v nespracovanej suenej forme alebo èerstvom
stave. Za rastlinnú látku sa povauje aj exsudát, ktorý
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bol podrobený pecifickému spracovaniu. Rastlinná
látka sa presne definuje pouitou èasou rastliny a botanickým názvom pod¾a dvojèlenného systému uvedením rodu, druhu, odrody a autora.
(3) Rastlinný prípravok je prípravok získaný spracovaním rastlinných látok extrakciou, destiláciou, lisovaním, frakcionáciou, purifikáciou, zahusovaním, fermentáciou alebo iným spôsobom; rastlinným
prípravkom sú aj rozomleté alebo na práok rozdrvené
rastlinné látky, tinktúry, extrakty, éterické oleje, avy
získané lisovaním a spracované exsudáty.
(4) Tradièný rastlinný liek je rastlinný liek, ktorý
a) je urèený na pouívanie bez dozoru lekára na diagnostiku chorôb, lieèenie chorôb alebo monitorovanie
lieèby,
b) je urèený na podávanie len pod¾a pecifikovaného
obsahu a dávkovania,
c) je urèený na perorálne podanie alebo na vonkajie
pouitie alebo na inhaláciu,
d) sa dlhodobo pouíva bez dozoru lekára na diagnostiku
chorôb, lieèenie chorôb alebo monitorovanie lieèby
pod¾a poiadaviek uvedených v § 65 ods. 1 písm. e),
e) nie je za pecifikovaných podmienok pouívania
kodlivý; údaje o jeho farmakologických úèinkoch
a o jeho úèinnosti sú hodnoverne potvrdené jeho
dlhodobým pouívaním a skúsenosami.
(5) Rastlinný liek môe obsahova vitamíny alebo minerálne látky, ak sa preukáe, e ich pouívanie na urèené indikácie je bezpeèné, za predpokladu, e úèinok
vitamínov alebo minerálnych látok je ved¾ají pri porovnaní s úèinkom rastlinných aktívnych zloiek.
§ 65
(1) iados o registráciu tradièného rastlinného lieku
sa podáva pod¾a § 47 ods. 1 a okrem údajov a dokladov
uvedených v § 48 ods. 1 písm. a) a j) a m) a p) obsahuje
a) výsledky farmaceutického skúania,
b) návrh súhrnu charakteristických vlastností rastlinného lieku v tátnom jazyku bez klinických údajov
pod¾a § 63 ods. 1 písm. d),
c) údaje uvedené v § 64 ods. 4 písm. e), ak tradièný
rastlinný liek obsahuje kombinácie uvedené v § 64
ods. 1 a 5; ak jednotlivé aktívne zloky nie sú dostatoène známe, predkladajú sa tieto údaje aj o jednotlivých aktívnych zlokách,
d) doklady o registrácii tradièného rastlinného lieku
v tátoch, v ktorých je tradièný rastlinný liek registrovaný, a podrobnosti o zamietnutí registrácie tradièného rastlinného lieku v tátoch, v ktorých bola
podaná iados o registráciu tradièného rastlinného
lieku, s odôvodnením zamietnutia,
e) dôkaz publikovaný vo vedeckých prácach o tom, e
tradièný rastlinný liek alebo rastlinný produkt sa
pouíval na lieèenie najmenej 30 rokov pred dátumom podania iadosti o registráciu, z toho najmenej
15 rokov v èlenských tátoch,
f) bibliografický preh¾ad údajov o bezpeènosti tradièného rastlinného lieku alebo rastlinného produktu
spolu so správou experta; na poiadanie tátneho
ústavu ïalie údaje nevyhnutne potrebné na posúdenie bezpeènosti lieku.
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(2) Údaje a doklady pod¾a odseku 1 písm. d) a f) sa
nemusia predloi, ak predmetom iadosti je tradièný
rastlinný liek, ktorý obsahuje rastlinnú látku, rastlinný prípravok alebo ich kombináciu uvedenú v zozname
rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií urèených na pouívanie v tradièných rastlinných
liekoch, ktorý vydáva Komisia. Ak ide o iný tradièný
rastlinný liek, tátny ústav pri posudzovaní iadosti
o registráciu tradièného rastlinného lieku prihliada na
registráciu, ktorú vydal prísluný orgán iného èlenského tátu v súlade s týmto odsekom.
(3) Rovnocenný rastlinný produkt je rastlinný produkt, ktorý má rovnaké aktívne zloky, bez oh¾adu na
pouité pomocné látky, má rovnaký alebo podobný poadovaný úèinok, rovnaký obsah aktívnych zloiek,
rovnaké dávkovanie a rovnakú cestu podania ako tradièný rastlinný liek, ktorý je predmetom iadosti.
(4) Poiadavka týkajúca sa dôkazu o lieèebnom pouívaní v priebehu 30 rokov uvedená v odseku 1
písm. e) sa povauje za splnenú aj vtedy, ak rastlinný
produkt nebol uvedený na trh na základe povolenia;
táto poiadavka je splnená aj vtedy, ak sa poèas tohto
obdobia zmenil poèet alebo obsah aktívnych zloiek
v tradiènom rastlinnom lieku.
(5) Ak sa rastlinný produkt pouíval v èlenských tátoch menej ako 15 rokov, ale spåòa poiadavky na zjednoduený postup registrácie tradièného rastlinného
lieku pod¾a odseku 1, tátny ústav postúpi iados o registráciu tradièného rastlinného lieku aj s dokumentáciou Výboru pre rastlinné lieky, aby posúdil, èi sú splnené poiadavky zjednodueného postupu registrácie
tradièného rastlinného lieku.
(6) Tradièný rastlinný liek tátny ústav zaregistruje
ako humánny liek, ak spåòa poiadavky pod¾a § 46
ods. 1, § 47 a 49.
§ 66
(1) Pri rozhodovaní o iadosti o registráciu tradièného
rastlinného lieku sa postupuje pod¾a § 52 a 56, ak ïalej nie je uvedené inak.
(2) tátny ústav zamietne iadosti o registráciu tradièného rastlinného lieku, ak iados nie je v súlade
s § 64 a 65 alebo ak
a) rastlinný liek nemá deklarované kvalitatívne a kvantitatívne látkové zloenie,
b) indikácie nie sú v súlade s § 64 ods. 4 písm. a),
c) rastlinný produkt by mohol by za urèených podmienok pouívania zdraviu kodlivý,
d) údaje o tradiènom pouívaní sú nedostatoèné, najmä ak farmakologické úèinky a úèinnos rastlinného lieku nie sú hodnoverne preukázané jeho dlhodobým pouívaním a skúsenosami s pouívaním,
e) predloené výsledky farmaceutického skúania nepreukázali, e aktívne zloky a pomocné látky obsiahnuté v rastlinnom lieku a lieková forma spåòajú
poiadavky na kvalitu.
(3) Ak tradièný rastlinný liek obsahuje rastlinnú látku, rastlinný prípravok alebo ich kombináciu uvedenú
v zozname rastlinných látok, rastlinných prípravkov
a ich kombinácií urèených na pouívanie v tradièných
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rastlinných liekoch pod¾a § 65 ods. 2, ustanovenia odseku 2 písm. c) a d) a § 65 ods. 1 písm. d) a f) sa nepouijú.
(4) tátny ústav oznámi iadate¾ovi a Komisii a príslunému orgánu iného èlenského tátu, ktorý o to poiada, rozhodnutie o zamietnutí registrácie tradièného
rastlinného lieku a dôvody zamietnutia.
(5) Ak sa rastlinná látka, rastlinný prípravok alebo
ich kombinácia vykrtne zo zoznamu rastlinných látok,
rastlinných prípravkov a ich kombinácií urèených na
pouívanie v tradièných rastlinných liekoch, tátny ústav povolenie o registrácii tradièného rastlinného lieku
obsahujúceho túto rastlinnú látku, rastlinný prípravok alebo ich kombináciu vydané na základe iadosti
o registráciu pod¾a § 65 ods. 1 a 2 zruí, ak drite¾ registrácie tradièného rastlinného lieku do troch mesiacov
nepredloí údaje a dokumenty pod¾a § 65 ods. 1
písm. d) a f) a odseku 2 písm. c) a d).
(6) tátny ústav môe na úèel § 65 ods. 1 písm. e) poiada Výbor pre rastlinné lieky, ktorý je odborným poradným orgánom agentúry pre otázky súvisiace s registráciou tradièných rastlinných liekov, o vypracovanie
stanoviska o validite dôkazu o dlhodobom pouívaní
tradièného rastlinného lieku alebo rovnocenného rastlinného produktu. tátny ústav predloí Výboru pre
rastlinné lieky príslunú dokumentáciu, ktorá je súèasou iadosti o registráciu tradièného rastlinného
lieku.
Tretí oddiel
Doh¾ad nad humánnymi liekmi
§ 67
Kvalita humánnych liekov
(1) Pri skúaní humánnych produktov a humánnych
liekov, pri výrobe, príprave a ve¾kodistribúcii humánnych liekov a pri ich výdaji sa musí vytvori systém zabezpeèovania kvality.
(2) Kontrola kvality humánnych liekov zahàòa vzorkovanie, kritériá hodnotenia kvality, analytické, organizaèné, dokumentaèné a prepúacie postupy, ktoré
zaruèujú, e potrebné analýzy vstupných surovín, medziproduktov, obalového materiálu a hotových humánnych liekov sa skutoène urobili a e hotové humánne
lieky spåòajú poiadavky na uvádzanie na trh.
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tátu alebo kontrolným laboratóriom schváleným prísluným orgánom iného èlenského tátu.
§ 68
Neiaduce úèinky humánnych liekov
(1) Neiaduci úèinok humánneho lieku je kadá
kodlivá a nechcená reakcia, ktorá vznikla po podaní
humánneho lieku v urèených dávkach.
(2) Závaný neiaduci úèinok humánneho lieku je
kadý neiaduci úèinok humánneho lieku, ktorý spôsobuje smr, ohrozuje ivot chorého, vyaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo jej predåenie, vyvoláva zdravotné postihnutie alebo pracovnú
neschopnos, invaliditu chorého alebo sa prejavuje
vrodenou úchylkou alebo znetvorením.
(3) Neoèakávaný neiaduci úèinok humánneho lieku
je neiaduci úèinok humánneho lieku, ktorého povaha,
závanos alebo dôsledok nie je v zhode so súhrnom
charakteristických vlastností humánneho lieku.
(4) Periodicky aktualizovaná správa o bezpeènosti
humánneho lieku je súhrnná správa o vyhodnotení zaznamenaných neiaducich úèinkov humánneho lieku
doplnená kvalifikovaným rozborom.
(5) Zneuitie humánneho lieku je trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné uívanie humánneho lieku,
ktoré je sprevádzané kodlivými fyzickými reakciami
alebo duevnými reakciami.
(6) Ak humánny liek vyvolá neiaduci úèinok, osoba
oprávnená predpisova lieky, osoba oprávnená vydáva
humánne lieky a kadý zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne oznámi túto skutoènos tátnemu
ústavu.
(7) Laboratórnu kontrolu kvality a posúdenie bezpeènosti humánnych liekov vykonáva tátny ústav. Ak zistí neiaduce úèinky alebo ak sa kontrolou zistí nevyhovujúca kvalita humánneho lieku, tátny ústav môe
nariadi pozastavenie ich výdaja alebo v závaných prípadoch aj stiahnutie humánneho lieku z trhu.

(3) tátny ústav môe, ak je to odôvodnené ochranou
verejného zdravia,58) vyadova od drite¾a registrácie
imunobiologického humánneho lieku alebo humánneho lieku vyrobeného z krvi alebo z plazmy, aby pred
uvedením tohto humánneho lieku na trh predloil vzorky z kadej are na preskúanie v tátnom ústave alebo v kontrolnom laboratóriu urèenom na tento úèel,
ktoré schválil tátny ústav; tátny ústav preskúanie
vykoná do 60 dní od prijatia vzorky.

(8) Drite¾ registrácie humánneho lieku musí ma nepretrite k dispozícii primerane kvalifikovanú osobu
zodpovednú za doh¾ad nad liekmi (farmakobdelos)
s bydliskom v niektorom z èlenských tátov. Táto osoba
a) zhromaïuje a spracúva informácie vzahujúce sa
na vetky podozrenia na neiaduce úèinky oznámené drite¾ovi registrácie humánneho lieku,
b) pripravuje záznamy pre tátny ústav pod¾a § 60
ods. 1 písm. b),
c) poskytuje tátnemu ústavu úplné a vèasné informácie, ktoré majú vplyv na vyhodnotenie rizík a prínosov humánneho lieku, najmä informácie vzahujúce
sa na túdie bezpeènosti vykonané po registrácii humánneho lieku, vrátane informácií o poète a ve¾kosti
balenia a druhoch vydaných alebo predpísaných humánnych liekov.

(4) tátny ústav môe uzna výsledky preskúania
vzorky danej are humánneho lieku uvedeného v odseku 3 vykonané prísluným orgánom iného èlenského

(9) tátny ústav oznámi podozrenie na výskyt závaného neiaduceho úèinku humánneho lieku na území
Slovenskej republiky drite¾ovi registrácie humánneho

58

) Zákon è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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lieku, prísluným orgánom iných èlenských tátov
a agentúre najneskôr do 15 dní od prijatia oznámenia
od osoby oprávnenej predpisova humánne lieky alebo
od osoby oprávnenej vydáva humánne lieky.
(10) Ak pri hodnotení oznámenia o podozrení na výskyt závaného neiaduceho úèinku humánneho lieku
tátny ústav dospeje k názoru, e je potrebné zmeni,
pozastavi alebo zrui registráciu humánneho lieku,
bezodkladne o tom informuje agentúru, prísluné orgány iných èlenských tátov a drite¾a registrácie humánneho lieku.
(11) Ak tátny ústav z dôvodu ochrany verejného
zdravia58) bezodkladne pozastaví registráciu humánneho lieku, najneskôr nasledujúci pracovný deò odo dòa
pozastavenia registrácie humánneho lieku o tom informuje agentúru, Komisiu a prísluné orgány iných èlenských tátov.
(12) tátny ústav bezodkladne oznámi agentúre rozhodnutia o zákaze dovozu humánneho lieku alebo
o stiahnutí humánneho lieku z trhu s uvedením dôvodov, na základe ktorých rozhodol.
§ 69
Doh¾ad nad krvou, zlokami
z krvi a transfúznymi liekmi
(1) Drite¾ povolenia na prípravu transfúznych liekov
musí ma zavedený systém
a) sledovania kadej jednotky krvi alebo z nej získanej
zloky z krvi alebo transfúzneho lieku od darcu krvi
alebo zloky z krvi a po koneèné miesto urèenia krvi
alebo zloky z krvi alebo transfúzneho lieku prostredníctvom presných identifikaèných postupov
vedenia evidencie a riadneho systému oznaèovania,
aby sa umonilo sledovanie umiestnenia krvi, zloiek z krvi a transfúznych liekov a tádium spracovania krvi a zloiek z krvi,
b) jednoznaènej identifikácie kadého darcu, kadej
odobratej jednotky krvi a zloky z krvi bez oh¾adu na
zamý¾aný úèel jej pouitia a identifikácie kadého
zdravotníckeho zariadenia, ktorému je prísluná krv
a zloka z krvi dodaná,
c) evidencie kadej prijatej jednotky krvi a zloky z krvi
bez oh¾adu na miesto jej prípravy, miesto urèenia
a úèel urèenia,
d) získavania presných údajov o vetkých odobratých
jednotkách krvi a pripravených zlokách z krvi,
e) overovania, ktorým sa pri dodávaní krvi a zloky
z krvi na transfúziu overí, èi krv alebo zloka z krvi
bola podaná na transfúziu urèenému príjemcovi,
alebo ak nebola podaná na transfúziu, èi bola znekodnená.
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ktoré mono pripísa kvalite alebo bezpeènosti krvi
a zloky z krvi, postupu darovania krvi a zloky z krvi
alebo spôsobu transfúzie krvi a zloky z krvi,
b) oznamovanie vetkých dôleitých informácií o podozreniach na závané neiaduce reakcie tátnemu
ústavu,
c) vedenie evidencie o vetkých závaných neiaducich
udalostiach a na neodkladné oznamovanie tátnemu ústavu vetkých závaných neiaducich udalostí, ktoré sa spozorovali u príjemcov poèas transfúzie
alebo následne po transfúzii, ktoré mono pripísa
kvalite alebo bezpeènosti krvi a zloky z krvi alebo
ktoré môu ovplyvni kvalitu alebo bezpeènos krvi
a zloiek z krvi.
(4) Závaná neiaduca udalos na úèely zaobchádzania
s krvou je kadá neoèakávaná udalos vzniknutá v súvislosti s odberom, skúaním, spracúvaním, uskladòovaním a distribúciou krvi a zloiek z krvi, ktorá môe
vies k smrti, ohrozeniu ivota, invalidite, obmedzeniu
pacienta alebo jej výsledkom je poskytovanie ústavnej
zdravotnej starostlivosti alebo jej predåenie alebo
vznik ochorenia.
(5) Závaná neiaduca reakcia na úèely zaobchádzania s krvou je neoèakávaná reakcia darcu alebo pacienta spojená s odberom alebo transfúziou krvi alebo zloiek z krvi, ktorá je smrte¾ná, ivot ohrozujúca,
invalidizujúca, obmedzujúca alebo ktorej výsledkom je
poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, jej
predåenie alebo vznik ochorenia.
(6) Drite¾ povolenia na prípravu transfúznych liekov
oznamuje a predkladá tátnemu ústavu
a) dôleité informácie o závaných neiaducich reakciách,
b) dôleité informácie o závaných neiaducich udalostiach,
c) kadý prípad prenosu nákazlivých látok krvou
a zlokou z krvi,
d) opatrenia, ktoré prijal s oh¾adom na iné prítomné
krvné zloky, ktoré boli distribuované na transfúziu
alebo vo forme plazmy urèenej na frakcionáciu,
e) výsledky vyhodnotenia kadej závanej neiaducej
reakcie z h¾adiska posúdenia jej príèin a stupòa jej
závanosti s cie¾om identifikova príèiny, ktorým
mono predchádza,
f) raz roène súhrnnú správu o podozreniach na závané neiaduce reakcie a výsledkoch ich vyhodnotenia.
(7) Na dovoz krvi a zloiek z krvi z tretích tátov sa primerane vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 3 a 6.

(2) Drite¾ povolenia na prípravu transfúznych liekov
uchováva na vhodnom a èitate¾nom médiu údaje o sledovaní krvi pod¾a odseku 1 najmenej 30 rokov.

(8) tátny ústav predkladá Komisii kadý rok k 30.
júnu nasledujúceho kalendárneho roka výroènú správu o závaných neiaducich reakciách a závaných neiaducich udalostiach.

(3) Drite¾ povolenia na prípravu transfúznych liekov
musí ma zavedené postupy na
a) vedenie evidencie o transfúziách a na neodkladné
oznamovanie tátnemu ústavu vetkých závaných
neiaducich reakcií, ktoré sa spozorovali u príjemcov poèas transfúzie alebo následne po transfúzii,

(9) tátny ústav si s príslunými orgánmi iných èlenských tátov vzájomne oznamuje dôleité informácie
o závaných neiaducich reakciách a závaných neiaducich udalostiach s cie¾om zaruèi, aby sa krv alebo
zloky z krvi, pri ktorých sa zistilo alebo sa predpokladá
pokodenie, stiahli z pouívania a znekodnili.
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§ 70

tvrtý oddiel

Vývoz ¾udskej plazmy

Nakladanie s humánnymi liekmi
v zdravotníckych zariadeniach

(1) Vývoz ¾udskej plazmy je moný len na základe povolenia, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva.
(2) iadate¾om o vydanie povolenia na vývoz ¾udskej
plazmy môe by len drite¾ povolenia na
a) prípravu transfúznych liekov v plnom rozsahu
alebo
b) výrobu humánnych liekov, ak má uzatvorenú
zmluvu o dodávaní ¾udskej plazmy s drite¾om povolenia na prípravu transfúznych liekov v plnom
rozsahu.
(3) Povolenie na vývoz ¾udskej plazmy mono vyda,
ak iadate¾ uvedený v odseku 2 preukáe, e
a) dodral ustanovenia § 69 ods. 1 a 4 pri získavaní
¾udskej plazmy, ktorá je predmetom vývozu (ïalej
len vyváaná ¾udská plazma),
b) vyváaná ¾udská plazma je nadbytoèná a nemono
ju poui na
1. terapeutické úèely pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti v Slovenskej republike alebo
2. ïalie priemyselné spracovanie v Slovenskej republike s cie¾om vyrobi lieky z krvi,
c) vyváaná ¾udská plazma je urèená na priemyselné
spracovanie zahranièným zmluvným výrobcom liekov z krvi, ak ide o iadate¾a, ktorý je drite¾om povolenia na výrobu humánnych liekov z krvi.
(4) Drite¾ povolenia na vývoz ¾udskej plazmy prijme
opatrenia potrebné na zabezpeèenie spätného sledovania vyváanej ¾udskej plazmy a humánnych liekov vyrábaných z vyváanej ¾udskej plazmy.
(5) Povolenie na vývoz ¾udskej plazmy mono vyda
na dobu urèitú.

§ 73
Uchovávanie humánnych liekov
(1) Humánne lieky sa musia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré ich pouívajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, uchováva a podáva tak, aby neprilo k ich pokodeniu, zneuitiu alebo k pokodeniu
zdravia pacienta.
(2) Zdravotnícki pracovníci sú povinní zabezpeèi
uchovávanie humánnych liekov pod¾a poiadaviek Slovenského farmaceutického kódexu.
(3) Zdravotná poisovòa, ktorá obstarala humánne
lieky pod¾a osobitného predpisu,20) je povinná zabezpeèi, aby boli dodané poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti v súlade s poiadavkami na správnu ve¾kodistribuènú prax a správnu lekárenskú prax a zabezpeèi,
aby nedolo k ich pokodeniu alebo zneuitiu.
(4) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorému
humánne lieky obstarala zdravotná poisovòa, je povinný zabezpeèi ich uchovávanie v súlade s poiadavkami správnej lekárenskej praxe, a zabezpeèi, aby nedolo k ich pokodeniu alebo zneuitiu.
(5) Ústavné zdravotnícke zariadenie, ktoré nemá
zriadenú nemocniènú lekáreò, je povinné zabezpeèi
uchovávanie humánnych liekov v súlade s poiadavkami správnej lekárenskej praxe a zabezpeèi, aby nedolo k ich pokodeniu alebo zneuitiu.
(6) Správny postup pri uchovávaní humánnych liekov pouívaných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpeèi poskytovate¾ zdravotnej
starostlivosti.
§ 74

§ 71

Znekodòovanie humánnych liekov

Európsky liekopis

(1) Humánne lieky sa znekodòujú pod¾a osobitného
predpisu.59)

(1) Európsky liekopis je súbor technických poiadaviek na prípravu, výrobu, oznaèovanie, uchovávanie
lieèiv, pomocných látok, liekových foriem a na hodnotenie ich kvality.

(2) Drite¾ povolenia sa na úèely tohto zákona povauje za pôvodcu odpadu a jeho znekodnenie zabezpeèí
na vlastné náklady pod¾a osobitného predpisu59) okrem
odpadu uvedeného v odseku 3.

(2) Európsky liekopis vydáva Rada Európy.1)

Slovenský farmaceutický kódex

(3) Verejná lekáreò je povinná zhromaïova humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdáva ich tátnemu ústavu. tátny ústav sa povauje za
pôvodcu tohto odpadu a zabezpeèí jeho znekodnenie
na vlastné náklady pod¾a osobitného predpisu.59)

Slovenský farmaceutický kódex je súbor technických
poiadaviek na prípravu, skúanie, oznaèovanie, uchovávanie, predpisovanie a vydávanie hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov
a medziproduktov na ich prípravu.

(4) Drite¾ povolenia a tátny ústav uchovávajú doklad o znekodnení humánnych liekov
a) neobsahujúcich omamné látky alebo psychotropné
látky3) tri roky,
b) obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné
látky II. skupiny a III. skupiny3) desa rokov.

§ 72

59

) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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TVRTÁ ÈAS
VETERINÁRNE LIEKY
Prvý oddiel
Skúanie veterinárnych produktov
a veterinárnych liekov
§ 75
Úèel skúania veterinárnych produktov
a veterinárnych liekov
(1) Skúaním sa vykonáva skúmanie hodnotenej látky a zmesi látok (ïalej len veterinárny produkt), èi
majú vlastnosti lieèiva, pomocnej látky alebo veterinárneho lieku. Skúaním je aj hodnotenie kvality, bezpeènosti a úèinnosti lieèiv, pomocných látok, vnútorných
obalov a veterinárnych liekov.
(2) Skúanie zahàòa farmaceutické skúanie, toxikologicko-farmakologické skúanie a klinické skúanie.
Výsledky farmaceutického skúania, toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania veterinárneho produktu sú podkladom k iadosti o vydanie povolenia na uvedenie veterinárneho lieku na trh.
§ 76
Farmaceutické skúanie veterinárnych
produktov a veterinárnych liekov
(1) Farmaceutické skúanie je zisovanie kvality veterinárnych produktov, lieèiv, pomocných látok a veterinárnych liekov organoleptickými, fyzikálnymi, chemickými, fyzikálno-chemickými, mikrobiologickými
a biologickými skúkami. Výber skúok závisí od predpokladaného úèelu pouitia. Farmaceutické skúanie
zahàòa aj tatistické hodnotenie výsledkov vykonaného skúania.
(2) Pracoviská, na ktorých sa farmaceutické skúanie uskutoèòuje, schva¾uje ústav kontroly veterinárnych lieèiv. Tieto pracoviská musia spåòa materiálne
a priestorové vybavenie a personálne zabezpeèenie na
vykonávanie farmaceutického skúania.
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv vydá posudok
na výsledky farmaceutického skúania.
(4) Ak sú predmetom farmaceutického skúania veterinárne produkty, lieèivá, pomocné látky a veterinárne lieky, ktoré sú geneticky modifikované organizmy
alebo také organizmy obsahujú, na farmaceutické skúanie sa vyaduje súhlas ministerstva ivotného prostredia pod¾a osobitného predpisu.33)
§ 77
Toxikologicko-farmakologické skúanie
veterinárnych produktov a veterinárnych liekov
(1) Toxikologicko-farmakologickým skúaním sa vymedzuje bezpeènos, toxicita veterinárnych produktov,
lieèiv, pomocných látok a veterinárnych liekov a neiaduce úèinky; zisujú sa ich farmakologické vlastnosti
vo vzahu k predpokladanému úèelu pouitia.
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(2) Pracoviská, na ktorých sa toxikologicko-farmakologické skúanie vykonáva, schva¾uje ústav kontroly
veterinárnych lieèiv. Tieto pracoviská musia ma materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpeèenie na vykonávanie toxikologicko-farmakologického
skúania a musia spåòa poiadavky na správnu laboratórnu prax.34)
(3) Toxikologicko-farmakologické skúanie sa vykonáva na zvieratách alebo na iných biologických systémoch. Pri toxikologicko-farmakologickom skúaní na
zvieratách sa musia dodriava podmienky ustanovené
osobitným predpisom.35)
(4) Ak sú predmetom toxikologicko-farmakologického skúania veterinárne produkty, lieèivá, pomocné
látky a veterinárne lieky, ktoré sú geneticky modifikované organizmy alebo také organizmy obsahujú, vyaduje sa na toxikologicko-farmakologické skúanie súhlas ministerstva ivotného prostredia pod¾a
osobitného predpisu.36)
(5) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv vydáva posudok na výsledky toxikologicko-farmakologického skúania.
Klinické skúanie veterinárnych
produktov a veterinárnych liekov
§ 78
(1) Klinické skúanie veterinárnych produktov a veterinárnych liekov (ïalej len veterinárne klinické skúanie) je kadý vedecký výskum na cie¾ovom druhu
zvierat, ktorým sa urèujú alebo potvrdzujú klinické
úèinky, farmakologické úèinky alebo iné farmakodynamické úèinky, ktorým sa preukazuje akýko¾vek iaduci
alebo neiaduci úèinok a ktorým sa zisuje absorpcia,
distribúcia, metabolizmus a vyluèovanie skúaného
veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho
lieku s cie¾om zisti ich nekodnos a úèinnos; veterinárnym klinickým skúaním sa hodnotí biologická dostupnos a biologická rovnocennos skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku.
Veterinárnemu klinickému skúaniu predchádza farmaceutické skúanie a toxikologicko-farmakologické
skúanie, ktoré sa vykonáva na biologických systémoch alebo zvieratách za dodrania podmienok správnej laboratórnej praxe.34)
(2) Pracoviská, na ktorých sa veterinárne klinické
skúanie vykonáva, schva¾uje ústav kontroly veterinárnych lieèiv. Tieto pracoviská musia ma materiálne
a priestorové vybavenie a personálne zabezpeèenie na
vykonávanie veterinárneho klinického skúania a musia spåòa poiadavky na správnu klinickú prax.
(3) Zadávate¾ veterinárneho klinického skúania (ïalej len veterinárny zadávate¾) je fyzická osoba alebo
právnická osoba zodpovedná za zaèatie, vedenie a financovanie veterinárneho klinického skúania. Veterinárny zadávate¾ sa môe da zastúpi na základe plnomocenstva vo veciach spojených s veterinárnym
klinickým skúaním fyzickou osobou alebo právnickou
osobou (ïalej len veterinárny splnomocnený zástupca). Ustanovenie veterinárneho splnomocneného zá-
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stupcu nezbavuje veterinárneho zadávate¾a zodpovednosti za vykonávanie veterinárneho klinického
skúania. Veterinárny zadávate¾ alebo jeho veterinárny splnomocnený zástupca musí ma sídlo alebo bydlisko na území èlenského tátu.
(4) Za vykonávanie veterinárneho klinického skúania zodpovedá osoba, ktorá je uvedená v protokole veterinárneho klinického skúania a ktorá má odbornú
spôsobilos pod¾a osobitného predpisu60) (ïalej len veterinárny skúajúci). Veterinárny skúajúci môe by
aj veterinárnym zadávate¾om veterinárneho klinického
skúania. Veterinárny skúajúci je zodpovedný za vedenie osôb, ktoré uskutoèòujú veterinárne klinické
skúanie.
(5) Veterinárne klinické skúanie sa vykonáva na
zdravom zvierati alebo na chorom zvierati. Pri vykonávaní veterinárneho klinického skúania na zvierati sa
dodrujú aj podmienky na zaobchádzanie so zvieratami ustanovené osobitným predpisom.35)
(6) Veterinárne klinické skúanie mono vykonáva,
ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv vydá povolenie
na veterinárne klinické skúanie.
(7) Veterinárne klinické skúanie sa vykonáva pod¾a
protokolu veterinárneho klinického skúania, ktorý
obsahuje cie¾ a návrh veterinárneho klinického skúania, kritériá zaraïovania zvierat do veterinárneho klinického skúania, kritériá vyraïovania zvierat z veterinárneho klinického skúania, metódy monitorovania
a vedenia veterinárneho klinického skúania, poiadavky na uchovávanie skúaného veterinárneho produktu alebo skúaného veterinárneho lieku a na manipuláciu s nimi, metódy tatistického hodnotenia
a spôsob zverejòovania získaných výsledkov.
(8) Veterinárne klinické skúanie sa vykonáva pod¾a
poiadaviek správnej klinickej praxe.
§ 79
iados o povolenie
veterinárneho klinického skúania
(1) iados o povolenie veterinárneho klinického skúania predkladá veterinárny zadávate¾ ústavu kontroly
veterinárnych lieèiv.
(2) iados o povolenie veterinárneho klinického skúania musí obsahova
a) meno a priezvisko, adresu bydliska, ak je veterinárnym zadávate¾om fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikaèné
èíslo, meno a priezvisko, ktorá je tatutárnym orgánom, ak je veterinárnym zadávate¾om právnická
osoba, a meno, priezvisko osoby zodpovednej za vý60
61
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robu alebo dovoz skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku,
b) meno a priezvisko, adresu bydliska, ak je výrobcom
skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikaèné èíslo, ak
je výrobcom skúaného veterinárneho produktu
a skúaného veterinárneho lieku právnická osoba,
c) meno a priezvisko, adresu bydliska osoby zodpovednej za zabezpeèovanie kvality skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku,
d) doklad o povolení na výrobu veterinárnych liekov
v táte, v ktorom sa skúaný veterinárny liek vyrába,
e) správu o výsledkoch veterinárneho klinického skúania, ak sa zaèalo alebo vykonalo na základe iného
povolenia alebo v inom táte,
f) doklad o registrácii v táte, v ktorom bol skúaný veterinárny produkt registrovaný ako veterinárny liek,
g) správu o výsledkoch farmaceutického skúania
a toxikologicko-farmakologického skúania,
h) protokol veterinárneho klinického skúania,
i) doklad o schválení pracoviska pod¾a § 78 ods. 2,
j) súhlasné stanovisko regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pod¾a miesta, kde sa má veterinárne klinické skúanie vykona pod¾a § 81 ods. 1
písm. a),
k) súhlas vlastníka zvierat pod¾a § 81 ods. 1 písm. b),
l) vyhlásenie veterinárneho zadávate¾a, e skúaný veterinárny produkt a skúaný veterinárny liek bol vyrobený v súlade s poiadavkami správnej výrobnej
praxe a predloená dokumentácia bola vypracovaná
v súlade s poiadavkami správnej laboratórnej praxe
a správnej klinickej praxe,
m) kópiu písomného súhlasu ministerstva ivotného
prostredia na zavádzanie geneticky modifikovaných
organizmov do ivotného prostredia pod¾a osobitného predpisu,33) ak skúaný veterinárny produkt alebo skúaný veterinárny liek obsahuje geneticky modifikované organizmy.
§ 80
Rozhodovanie o povolení
veterinárneho klinického skúania
(1) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv pri posudzovaní iadosti o povolenie veterinárneho klinického skúania zisuje, èi
a) veterinárny zadávate¾ navrhol dostatoènú ochrannú
lehotu, ak sú do veterinárneho klinického skúania
zaradené zvieratá, z ktorých sa získavajú ivoèíne
produkty urèené na výivu èloveka (ïalej len potravinové zviera); ak ide o látky, pre ktoré neboli stanovené najvyie limity rezíduí,61) musí by dodraná
ochranná lehota,

) § 2 zákona è. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoloèenstva na urèenie limitov rezíduí farmakologicky úèinných látok v potravinách ivoèíneho pôvodu, o zruení nariadenia Rady (EHS) è. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 726/2004 (Ú. v. EÚ
L 152, 16. 6. 2009).
Nariadenie Komisie (EÚ) è. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky úèinných látkach a ich klasifikácii, pokia¾ ide o maximálne
limity rezíduí v potravinách ivoèíneho pôvodu (Ú.v. EÚ L 15, 20. 1. 2010) v platnom znení.
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b) veterinárny zadávate¾ plní povinnosti vyplývajúce
z veterinárneho klinického skúania a èi vytvoril
podmienky na plnenie povinností veterinárneho
skúajúceho a osoby vykonávajúcej doh¾ad nad veterinárnym klinickým skúaním.

d) údaje v dokumentácii pripojenej k iadosti o povolenie veterinárneho klinického skúania neboli pravdivé,
e) predvídate¾né riziká prevaujú nad oèakávanými
prínosmi.

(2) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv rozhodne
o iadosti o povolenie veterinárneho klinického skúania do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti.

(4) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv veterinárne
klinické skúanie pozastaví, ak sa poèas tohto skúania preukáe, e
a) skúaný veterinárny produkt a skúaný veterinárny
liek nie je za podmienok veterinárneho klinického
skúania bezpeèný,
b) predvídate¾né riziká prevaujú nad oèakávanými
prínosmi.

(3) Ak iados o povolenie veterinárneho klinického
skúania neobsahuje náleitosti uvedené v § 79 ods. 2,
ústav kontroly veterinárnych lieèiv písomne vyzve veterinárneho zadávate¾a na doplnenie iadosti v lehote do
30 dní. Lehota na vydanie povolenia veterinárneho klinického skúania a do doplnenia iadosti neplynie. Ak
iadate¾ iados v urèenej lehote nedoplní, konanie sa
zastaví.
(4) O iadosti o povolenie zmeny údajov v protokole
veterinárneho klinického skúania rozhodne ústav
kontroly veterinárnych lieèiv do 35 dní odo dòa doruèenia iadosti.
§ 81
(1) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv veterinárne
klinické skúanie povolí, ak
a) regionálna veterinárna a potravinová správa prísluná pod¾a miesta, kde sa má veterinárne klinické
skúanie vykonáva, vydá súhlasné stanovisko s veterinárnym klinickým skúaním,
b) vlastník zvierat dá súhlas na zaradenie jeho zvieraa
do veterinárneho klinického skúania,
c) sú posudky ústavu kontroly veterinárnych lieèiv na
výsledky farmaceutického skúania a toxikologicko-farmakologického skúania kladné,
d) vedecká dokumentácia ku veterinárnemu klinickému skúaniu zoh¾adòuje súèasný vedecký pokrok
a technický pokrok.
(2) Rozhodnutie o povolení veterinárneho klinického
skúania okrem údajov uvedených v § 79 ods. 2
písm. a) obsahuje názov skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku, cie¾ veterinárneho klinického skúania, výrobcu skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku
a veterinárneho zadávate¾a, ak ním nie je výrobca,
oznaèenie pracoviska, meno a priezvisko veterinárneho
skúajúceho; v rozhodnutí ústav kontroly veterinárnych lieèiv urèí s prihliadnutím na návrh veterinárneho zadávate¾a aj ochrannú lehotu, ak sa veterinárne
klinické skúanie vykonáva na potravinovom zvierati.
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv iados o povolenie veterinárneho klinického skúania zamietne,
ak
a) veterinárny zadávate¾ nespåòa podmienky na vydanie povolenia na veterinárne klinické skúanie,
b) skúaný veterinárny produkt a skúaný veterinárny
liek nie je za podmienok veterinárneho klinického
skúania bezpeèný,
c) podanie skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku potravinovému zvierau
môe ma nepriaznivý vplyv na potraviny získané
z tohto zvieraa,

(5) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv veterinárne
klinické skúanie zruí, ak
a) sa poèas veterinárneho klinického skúania preukáe, e
1. skúaný veterinárny produkt a skúaný veterinárny liek nie je za podmienok veterinárneho klinického skúania bezpeèný,
2. predvídate¾né riziká prevaujú nad oèakávanými
prínosmi,
b) sa preukáe, e údaje v iadosti o povolenie veterinárneho klinického skúania neboli pravdivé,
c) veterinárne klinické skúanie sa nevykonáva za
podmienok, na ktoré bolo povolenie vydané,
d) veterinárny zadávate¾ alebo osoby, ktoré sa zúèastòujú na veterinárnom klinickom skúaní, závaným spôsobom poruujú povinnosti uvedené v tomto
zákone alebo v osobitnom predpise.
§ 82
Povinnosti veterinárneho zadávate¾a
Veterinárny zadávate¾ je povinný
a) vybra veterinárneho skúajúceho s prihliadnutím
na jeho kvalifikáciu, povahu veterinárneho klinického skúania a na vybavenie pracoviska, v ktorom sa
má veterinárne klinické skúanie vykonáva,
b) zabezpeèi, aby veterinárne klinické skúanie bolo
opísané v protokole veterinárneho klinického skúania a vykonávané v súlade s týmto protokolom,
c) zabezpeèi vykonávanie odborného doh¾adu osobou
poverenou doh¾adom nad priebehom veterinárneho
klinického skúania,
d) oznamova ústavu kontroly veterinárnych lieèiv
1. bezodkladne akúko¾vek novú skutoènos týkajúcu
sa priebehu veterinárneho klinického skúania,
2. do siedmich dní neoèakávané závané neiaduce
úèinky, ktoré spôsobili smr zvieraa, ohrozili
zviera na ivote, spôsobili zvierau utrpenie alebo
neprimeranú boles,
3. do 15 dní iné neoèakávané závané neiaduce
úèinky ako v druhom bode,
4. opatrenie prísluného orgánu iného tátu, ktoré
sa vzahuje na skúaný veterinárny produkt
a skúaný veterinárny liek,
5. bezodkladne preruenie veterinárneho klinického skúania,
6. raz za rok priebeh veterinárneho klinického skúania,
7. do 60 dní skonèenie veterinárneho klinického
skúania,
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e) po skonèení veterinárneho klinického skúania
predloi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv správu o veterinárnom klinickom skúaní,
f) poskytnú veterinárnemu skúajúcemu skúaný
veterinárny produkt a skúaný veterinárny liek na
vykonanie veterinárneho klinického skúania, ktorý
je vyrobený v súlade so zásadami správnej výrobnej
praxe, a uchováva ich vzorky.
§ 83
Povinnosti veterinárneho skúajúceho
Veterinárny skúajúci je povinný
a) vykonáva veterinárne klinické skúanie v súlade
s týmto zákonom,
b) zabezpeèi bezpeènú manipuláciu so skúaným veterinárnym produktom a skúaným veterinárnym
liekom,
c) bezodkladne oznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv a veterinárnemu zadávate¾ovi závané
neiaduce úèinky, ak nie je v protokole veterinárneho klinického skúania uvedené inak,
d) prija potrebné opatrenia na ochranu ivota a zdravia zvieraa vrátane preruenia veterinárneho klinického skúania; na prijatie takéhoto opatrenia nie
je potrebné predchádzajúce rozhodnutie ústavu
kontroly veterinárnych lieèiv,
e) bezodkladne oznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv a veterinárnemu zadávate¾ovi skutoènosti, ktoré významne ovplyvòujú vykonávanie veterinárneho klinického skúania alebo vyvolávajú
zvýené riziko pre zviera,
f) zabezpeèi po dobu 15 rokov uchovávanie dokladov
o veterinárnom klinickom skúaní,
g) zabezpeèi dôvernos vetkých informácií.
Druhý oddiel
Uvádzanie veterinárnych liekov na trh
§ 84
Povolenie na uvedenie veterinárneho lieku na trh
(1) Veterinárne lieky vyrábané v ariach, ktoré sú
uvádzané na trh pod osobitným názvom a v osobitnom
balení (ïalej len hromadne vyrábaný veterinárny liek)
mono uvies na trh len na základe povolenia na uvedenie veterinárneho lieku na trh (ïalej len registrácia veterinárneho lieku), ktoré vydáva
a) ústav kontroly veterinárnych lieèiv,
b) Komisia, ak ide o veterinárne lieky registrované pod¾a osobitných predpisov.12)
(2) Registrácii veterinárneho lieku nepodliehajú
a) veterinárne lieky urèené na vedecké, výskumné
a kontrolné úèely, ak sú registrované v inom táte,
b) veterinárne lieky urèené na pouitie v naliehavých
prípadoch na rieenie epizootologickej situácie, ak
o ich pouití rozhodne tátna veterinárna a potravinová správa,
c) veterinárne lieky registrované v inom táte, ak v Slovenskej republike nie sú dostupné porovnate¾né registrované veterinárne lieky, ktoré sú urèené na pouitie pre jedno zviera alebo skupinu zvierat pri
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ohrození ivota alebo pri riziku závaného zhorenia
zdravotného stavu zvieraa,
d) veterinárne lieky pripravované v ariach drite¾om
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
vo verejnej lekárni urèené na výdaj vo verejnej lekárni, v ktorej boli pripravené (ïalej len hromadne pripravovaný veterinárny liek),
e) veterinárne lieky pripravované vo verejnej lekárni
pod¾a veterinárneho lekárskeho predpisu urèené na
výdaj vo verejnej lekárni, v ktorej boli pripravené
(ïalej len individuálne pripravovaný veterinárny
liek),
f) individuálne alebo hromadne pripravované rádioaktívne veterinárne lieky pripravené v èase pouitia výluène z registrovaných izotopových generátorov, kitov alebo rádionuklidových prekurzorov v súlade
s pokynmi výrobcu,
g) medikované krmivá; medikovaným krmivom je zmes
premixu pre medikované krmivo a krmiva, ktoré je
urèené na podávanie zvierau bez potreby ïalieho
spracovania alebo úpravy a má vlastnosti veterinárneho lieku,
h) inaktivované imunologické veterinárne lieky a neinaktivované imunologické veterinárne lieky vyrobené z patogénov a antigénov získaných zo zvieraa
alebo zvierat z rovnakého chovu, ktoré sa pouívajú
na lieèenie toho istého zvieraa alebo zvierat z toho
istého chovu v rovnakej lokalite (ïalej len autogénne vakcíny),
i) veterinárne lieky na báze rádioaktívnych izotopov,
j) medziprodukty urèené na ïalie spracovanie,
k) oèkovacie látky proti bojovým biologickým prostriedkom, dekontaminaèné prostriedky a veterinárne lieky registrované v inom táte, ktoré sú urèené
pre sluobné zvieratá ozbrojených síl nasadené
v operáciách medzinárodného krízového manamentu.
(3) Hromadne pripravované veterinárne lieky a individuálne pripravované veterinárne lieky mono vyda
vo verejnej lekárni, ak spåòajú poiadavky Európskeho
liekopisu1) alebo Slovenského farmaceutického kódexu
pod¾a § 72 a boli pripravené v súlade s poiadavkami na
správnu lekárenskú prax; splnenie týchto poiadaviek
posudzuje ústav kontroly veterinárnych lieèiv v rámci
vykonávania inpekcie.
(4) Pouitie veterinárnych liekov uvedených v odseku 2
písm. a) a c) povo¾uje ústav kontroly veterinárnych lieèiv na základe iadosti fyzickej osoby alebo právnickej
osoby, ktorá bude veterinárne lieky pouíva alebo ktorá lieèbu indikuje.
(5) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe v prípade ványch epizootických chorôb prechodne povoli pouívanie neregistrovaného imunologického veterinárneho
lieku
pri
nedostupnosti
registrovaného
imunologického veterinárneho lieku; o podmienkach
pouívania tohto lieku informuje Komisiu.
(6) Pri dovoze zvieraa z tretieho tátu alebo pri jeho
vývoze do tretieho tátu môe ústav kontroly veterinárnych lieèiv povoli pouívanie neregistrovaného imunologického veterinárneho lieku pre dané zviera, ak je
tento liek registrovaný v treom táte; ústav kontroly
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veterinárnych lieèiv prijme náleité opatrenia týkajúce
sa dozoru nad dovozom a pouívaním neregistrovaného
imunologického veterinárneho lieku.
iados o registráciu veterinárneho lieku
§ 85
(1) iados o registráciu veterinárneho lieku predkladá fyzická osoba alebo právnická osoba ústavu kontroly veterinárnych lieèiv; iadate¾ musí ma bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom
táte.
(2) Ak sa veterinárny liek vyskytuje v rôznych liekových formách, iados o registráciu veterinárneho lieku
sa podáva samostatne na veterinárny liek v kadej liekovej forme. Na kadý veterinárny liek sa samostatne
podáva aj vtedy, ak sa veterinárny liek odliuje mnostvom lieèiva v jednotke hmotnosti, v jednotke objemu
alebo v jednotke delenej liekovej formy.
(3) Ak sa homeopatický veterinárny liek odliuje homeopatickým základom, iados o registráciu homeopatického veterinárneho lieku sa podáva samostatne
na kadý homeopatický základ.
§ 86
(1) iados o registráciu veterinárneho lieku musí obsahova
a) meno a priezvisko, adresu bydliska, ak je iadate¾ fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo,
právnu formu, identifikaèné èíslo, ak je iadate¾om
právnická osoba,
b) meno a priezvisko, adresu bydliska osoby zodpovednej za registráciu veterinárneho lieku a osoby zodpovednej za doh¾ad nad veterinárnymi liekmi,
c) adresu miesta výroby,
d) názov veterinárneho lieku, ktorým je
1. názov, ktorý sa nedá zameni s beným názvom
alebo
2. bený názov alebo vedecký názov doplnený
o ochrannú známku alebo o obchodné meno iadate¾a o registráciu veterinárneho lieku alebo drite¾a povolenia na výrobu veterinárneho lieku,
e) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie veterinárneho
lieku s uvedením vetkých v òom obsiahnutých lieèiv a pomocných látok vrátane ich medzinárodných
neregistrovaných názvov odporúèaných Svetovou
zdravotníckou organizáciou, ak takéto názvy existujú, alebo ich chemické názvy,
f) údaj o obsahu omamnej látky alebo psychotropnej
látky,
g) struèný opis spôsobu výroby,
h) èas pouite¾nosti veterinárneho lieku,
i) terapeutické indikácie, kontraindikácie a neiaduce
úèinky, liekovú formu, cestu podania lieku, dávkovanie a predpokladaný èas stálosti, upozornenie na
bezpeèné zaobchádzanie a vysvetlenie bezpeènostných opatrení na skladovanie veterinárneho lieku
a podávanie veterinárneho lieku zvierau a návrh zatriedenia veterinárneho lieku pod¾a spôsobu výdaja,
j) pouité metódy farmaceutického skúania,

Èiastka 117

k) dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúania, toxikologicko-farmakologického skúania
a veterinárneho klinického skúania, skúok na nekodnos, skúok na reziduá a skúok na hodnotenie rizík pre ivotné prostredie,
l) údaje o dávkovaní pre kadý druh a kategóriu zvierat, pre ktoré je veterinárny liek urèený,
m) ochrannú lehotu, ak je veterinárny liek urèený pre
potravinové zviera, a odôvodnenie najvyieho povoleného limitu rezíduí lieèiv, ktorý mono akceptova
v potravinách bez ohrozenia spotrebite¾a,
n) analytické metódy, ktoré sa pouívajú na zisovanie
rezíduí lieèiv,
o) návrh súhrnu charakteristických vlastností veterinárneho lieku v tátnom jazyku urèený pre odbornú
verejnos a súhrny charakteristických vlastností veterinárneho lieku schválené v iných èlenských tátoch, v ktorých bol veterinárny liek u registrovaný,
p) dve vzorky vnútorného obalu a dva návrhy vonkajieho obalu, v ktorom sa bude veterinárny liek uvádza na trh,
r) návrh písomnej informácie pre pouívate¾a veterinárneho lieku v tátnom jazyku, písomné informácie pre pouívate¾a schválené v iných èlenských tátoch, v ktorých bol veterinárny liek u registrovaný,
s) doklad o povolení na výrobu veterinárnych liekov vydaný v táte, v ktorom sa nachádza miesto výroby
veterinárneho lieku,
t) doklady o registrácii veterinárneho lieku v iných tátoch, ak je v nich registrovaný, zoznam tátov, v ktorých sa podala iados o registráciu, a ak bola iados o registráciu veterinárneho lieku zamietnutá,
uvies aj dôvody jej zamietnutia,
u) vzorky veterinárneho lieku a v òom obsiahnutých
lieèiv a pomocných látok v mnostve potrebnom na
tri kompletné analýzy veterinárneho lieku; ak je veterinárny liek registrovaný centralizovaným postupom v agentúre, vzorky nie sú potrebné; ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe poiada iadate¾a
o ïalie mnostvo vzoriek veterinárneho lieku
a v òom obsiahnutých lieèiv a pomocných látok potrebných na overenie analytických metód, ktoré sa
pouívajú na zisovanie rezíduí lieèiv v potravinách
ivoèíneho pôvodu,
v) vyhlásenie iadate¾a, e predloená dokumentácia je
v súlade s poiadavkami správnej výrobnej praxe,
správnej laboratórnej praxe a správnej klinickej praxe,
w) údaje výrobcu o vplyve veterinárneho lieku na ivotné prostredie a o spôsobe znekodòovania odpadov
s obsahom veterinárneho lieku alebo veterinárneho
produktu,
x) dokumentáciu o osobitných opatreniach vykonaných na prevenciu prenosu zvieracích spongioformných encefalopatií,
y) podrobný opis systému doh¾adu nad veterinárnymi
liekmi a systému riadenia rizík, ktoré iadate¾ zavedie,
z) doklad, ktorým iadate¾ preukazuje, e vyuíva sluby osoby zodpovednej za doh¾ad nad veterinárnymi
liekmi a má nevyhnutne potrebné prostriedky na
oznamovanie vetkých podozrení na neiaduce
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úèinky, ktoré sa vyskytli v iných èlenských tátoch
alebo v tretích tátoch,
aa) vyhlásenie o tom, e klinické skúky vykonané v tretích tátoch vyhovujú etickým poiadavkám pod¾a
tohto zákona.
(2) iados o registráciu veterinárneho lieku, ktorý
obsahuje geneticky modifikované organizmy, musí
okrem údajov pod¾a odseku 1 obsahova aj osvedèenú
kópiu písomného súhlasu ministerstva ivotného prostredia na uvádzanie výrobkov obsahujúcich geneticky
modifikované organizmy na trh pod¾a osobitného predpisu.50)
(3) iadosti o registráciu veterinárneho lieku v dvoch
alebo vo viacerých èlenských tátoch na ten istý veterinárny liek sa podávajú pod¾a § 96.
Osobitné poiadavky na registráciu
generického veterinárneho lieku
a biologického veterinárneho lieku
§ 87
(1) Generický veterinárny liek je veterinárny liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloenie lieèiv a rovnakú liekovú formu ako referenèný veterinárny
liek a ktorého biologická rovnocennos s referenèným
veterinárnym liekom bola preukázaná primeranými
skúkami biologickej dostupnosti. Rozlièné soli, estery, étery, izoméry, zmesi izomérov, komplexy alebo deriváty lieèiva sa povaujú za rovnaké lieèivo, ak sa ich
vlastnosti významne nelíia z h¾adiska bezpeènosti
a úèinnosti. V takých prípadoch iadate¾ musí predloi
doplòujúce informácie, ktoré majú poskytnú dôkaz
o bezpeènosti alebo úèinnosti rozlièných solí, esterov,
éterov, izomérov, zmesi izomérov, komplexov alebo derivátov povoleného lieèiva. Rozlièné perorálne liekové
formy s okamitým uvo¾òovaním lieèiva sa povaujú za
rovnakú liekovú formu. Od iadate¾a sa nepoadujú výsledky skúok biologickej dostupnosti, ak preukáe, e
generický veterinárny liek vyhovuje poadovaným kritériám na skúky biologickej dostupnosti.
(2) Ak veterinárny liek nie je generickým veterinárnym liekom pod¾a kritérií uvedených v odseku 1 alebo
ak nie je moné preukáza biologickú rovnocennos
prostredníctvom túdií biologickej dostupnosti, alebo
ak ide o zmeny lieèiva, terapeutických indikácií, koncentrácie, liekovej formy alebo cesty podania v porovnaní s referenèným veterinárnym liekom, musia sa
predloi výsledky skúok na nekodnos, skúok na
rezíduá lieèiv a výsledky toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania.
(3) Ak biologický veterinárny liek podobný referenènému biologickému veterinárnemu lieku nespåòa kritériá uvedené v odseku 1 v súvislosti najmä s rozdielmi
týkajúcimi sa vstupných surovín alebo výrobných postupov biologického veterinárneho lieku a referenèného biologického veterinárneho lieku, musia sa predloi výsledky toxikologicko-farmakologického skúania
a klinického skúania.
(4) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,51) alebo osobitný predpis52) neustano-
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vujú inak a predmetom iadosti o registráciu veterinárneho lieku je generický veterinárny liek referenèného
veterinárneho lieku, ktorý je alebo bol registrovaný
v Slovenskej republike alebo v èlenských tátoch najmenej pred ôsmimi rokmi, od iadate¾a sa nevyaduje,
aby predloil výsledky skúok na nekodnos a výsledky skúok na rezíduá lieèiv alebo výsledky toxikologicko-farmakologického skúania a klinického skúania.
(5) Generický veterinárny liek registrovaný pod¾a
odseku 4 sa nemôe uvies na trh, kým neuplynie desa
rokov od prvej registrácie referenèného veterinárneho
lieku; referenèný veterinárny liek je veterinárny liek
prvýkrát registrovaný v Slovenskej republike alebo v èlenských tátoch.
(6) Registrácia generického veterinárneho lieku pod¾a odseku 4 sa uplatòuje aj vtedy, ak referenèný veterinárny liek nebol registrovaný v Slovenskej republike;
v tomto prípade iadate¾ v iadosti uvedie èlenský tát,
v ktorom referenèný veterinárny liek je alebo bol registrovaný. Ústav kontroly veterinárnych lieèiv poiada prísluný orgán tohto èlenského tátu o vydanie potvrdenia o registrácii referenèného veterinárneho lieku
s uvedením úplného zloenia registrovaného referenèného veterinárneho lieku a o predloenie ïalích poadovaných dokumentov o tomto veterinárnom lieku.
(7) Desaroèné obdobie uvedené v odseku 5 sa predåi na 13 rokov, ak ide o veterinárny liek urèený pre
ryby, vèely, alebo iné ivoèíne druhy oznaèené v súlade s postupom, ktorý urèila Komisia.
(8) Ak ide o veterinárny liek urèený pre jeden alebo
viac druhov potravinových zvierat, ktorý obsahuje nové
lieèivo, ktoré nebolo v èlenskom táte povolené do 30.
apríla 2004, desaroèné obdobie uvedené v odseku 5 sa
predåi o jeden rok pre kadú závanú zmenu registrácie veterinárneho lieku o iný druh potravinového zvieraa, ak ide o závanú zmenu registrácie veterinárneho
lieku, ktorá bola vydaná do piatich rokov od prvej registrácie veterinárneho lieku. Táto lehota celkove nemôe
prekroèi 13 rokov, ak ide o veterinárny liek, ktorý je
urèený pre tyri alebo viac druhov potravinových zvierat.
(9) Ak ide o veterinárne lieky, ktoré sú urèené pre jeden alebo viac druhov potravinových zvierat, ktorých
farmakologicky úèinné látky ete neboli pre dané druhy zaradené, nie je moné poiada o registráciu veterinárneho lieku dovtedy, kým nie je podaná platná iados o zavedenie maximálnych reziduálnych limitov
v súlade s osobitným predpisom.61) Medzi podaním
platnej iadosti o zavedenie maximálnych reziduálnych
limitov a podaním iadosti o registráciu veterinárneho
lieku musí uplynú najmenej es mesiacov.
(10) Predåenie desaroèného obdobia na 11, 12 alebo
13 rokov pre veterinárny liek urèený pre potravinové
zviera sa ude¾uje, ak drite¾ registrácie veterinárneho
lieku pôvodne poiadal aj o urèenie najvyích povolených limitov rezíduí ustanovených pre druhy potravinových zvierat, ktoré sú zahrnuté v registrácii.
(11) Vykonanie toxikologicko-farmakologického skúania a veterinárneho klinického skúania sa nepova-
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uje za poruenie patentových práv alebo dodatkových
ochranných osvedèení pre veterinárne lieky.
§ 88
(1) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,51) alebo osobitný predpis52) neustanovujú inak a predmetom iadosti o registráciu veterinárneho lieku je veterinárny liek, ktorý obsahuje lieèivo,
ktoré sa v èlenských tátoch osvedèilo pri veterinárnom
pouívaní poèas najmenej desiatich rokov a jeho úèinnos a bezpeènos je potvrdená, iadate¾ môe predloi
výsledky skúok na nekodnos, skúok na rezíduá
a výsledky toxikologicko-farmakologického skúania
a klinického skúania publikované vo vedeckých prácach.
(2) Ak iadate¾ v iadosti o registráciu veterinárneho
lieku urèeného pre niektorý druh potravinového zvieraa odkazuje na vedeckú literatúru a v súvislosti s tým
istým veterinárnym liekom a s cie¾om rozíri registráciu veterinárneho lieku pre iný druh potravinového
zvieraa predloí nové výskumy rezíduí v súlade s osobitným predpisom61) spolu s ïalími klinickými skúkami, nie je povolené, aby tretia osoba pouila výsledky
týchto skúok tri roky od registrácie veterinárneho lieku, pre ktorý boli uskutoènené.
(3) Ak ide o veterinárny liek obsahujúci lieèivá pouité v zloení registrovaného veterinárneho lieku, ktoré
doteraz neboli pouité v kombinácii na terapeutické
úèely, musia sa predloi výsledky skúky na nekodnos a skúky na rezíduá alebo výsledky nového
toxikologicko-farmakologického skúania a klinického
skúania súvisiace s touto kombináciou lieèiv; vedecké
referencie týkajúce sa kadého lieèiva osobitne sa nepredkladajú.
(4) Po registrácii veterinárneho lieku môe drite¾ registrácie povoli pouívanie farmaceutickej dokumentácie, dokumentácie o skúkach na nekodnos
a skúkach na rezíduá alebo o toxikologicko-farmakologickom skúaní a klinickom skúaní obsiahnutých v dokumentácii veterinárneho lieku na úèel posudzovania veterinárneho lieku, ktorý má rovnaké
kvalitatívne a kvantitatívne zloenie lieèiv a rovnakú
liekovú formu.
(5) Za mimoriadnych okolností sa pri imunologickom
veterinárnom lieku a biologickom veterinárnom lieku
od iadate¾a nevyaduje, aby predloil výsledky niektorých terénnych pokusov s cie¾ovými druhmi zvierat,
ak sa tieto pokusy nemôu uskutoèni z odôvodnených
príèin.
(6) Veterinárny liek, ktorý je urèený na podávanie potravinovému zvierau, sa môe registrova, ak obsahuje lieèivá uvedené v osobitnom predpise.62) Ak ide o veterinárne lieky, ktoré obsahujú nové úèinné látky,
ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise,62) je potrebné predloi kópiu iadosti a dokumentov odovzdaných
Komisii na úèel schválenia najvyieho povoleného limitu reziduí lieèiv.
62

) Príloha k nariadeniu (EÚ) è. 37/2010 v platnom znení.
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§ 89
Osobitné poiadavky na zjednoduený postup
registrácie veterinárneho homeopatického lieku
Výsledky toxikologicko-farmakologického skúania
a výsledky veterinárneho klinického skúania sa nevyadujú pri zjednoduenom postupe registrácie homeopatického veterinárneho lieku, ktorý
a) nie je veterinárnym imunologickým homeopatickým
liekom,
b) je urèený na perorálne alebo vonkajie pouitie pre
iné ako potravinové zviera,
c) neobsahuje viac ako 1/10 000 materskej tinktúry
alebo viac ako 1/100 najmenej dávky lieèiva, ktoré
sa pouíva aj v alopatii,
d) má stupeò riedenia zaruèujúci nekodnos veterinárneho lieku,
e) na vnútornom obale, na vonkajom obale alebo
v inej informácii o homeopatickom veterinárnom lieku nemá uvedenú terapeutickú indikáciu,
f) spåòa kritériá na zaradenie do skupiny veterinárnych liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na veterinárny lekársky predpis.
§ 90
Triedenie veterinárnych liekov pod¾a ich výdaja
(1) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv zatriedi veterinárny liek do skupiny veterinárnych liekov pod¾a spôsobu jeho výdaja, ktorý
a) je viazaný na veterinárny lekársky predpis,
b) je viazaný na osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom,
c) nie je viazaný na veterinárny lekársky predpis.
(2) Veterinárny liek sa zatriedi do skupiny veterinárnych liekov, ktorých výdaj je viazaný na veterinárny lekársky predpis, ak
a) sa pouíva èasto a vo ve¾kom rozsahu a za iných ako
urèených podmienok podania, èo môe priamo alebo
nepriamo vyvola riziko pokodenia zdravia zvieraa,
b) obsahuje lieèivá, ktorých úèinnos alebo ved¾ajie
úèinky je nevyhnutné ïalej preskúma,
c) je urèený na parenterálne podanie,
d) veterinárny lekár musí vykona osobitné bezpeènostné opatrenia, aby zabránil akémuko¾vek zbytoènému riziku ohrozenia
1. cie¾ového druhu zvieraa,
2. osoby podávajúcej veterinárny liek zvierau,
3. spotrebite¾a potravín získaných z oetrovaného
potravinového zvieraa,
4. ivotného prostredia,
e) vyaduje predchádzajúce presné stanovenie diagnózy,
f) jeho pouitie môe ma následky, ktoré saujú alebo naruujú následné diagnostické alebo terapeutické opatrenia,
g) ide o individuálne pripravovaný veterinárny liek alebo hromadne pripravovaný veterinárny liek pod¾a
veterinárneho lekárskeho predpisu,
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h) ide o nové veterinárne lieky, ktoré obsahujú lieèivo,
ktorého pouívanie vo veterinárnych liekoch bolo
schválené pred menej ako piatimi rokmi,
i) ide o veterinárne lieky pre potravinové zviera.
(3) Veterinárny liek sa zatriedi do skupiny veterinárnych liekov, ktorých výdaj je viazaný na osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom, ak
a) obsahuje omamnú látku II. skupiny,55)
b) obsahuje psychotropnú látku II. skupiny,55)
c) jeho pouitie za iných ako urèených podmienok
môe vyvola vznik liekovej závislosti alebo veterinárny liek predstavuje znaèné riziko zneuitia na
nezákonné úèely,
d) obsahuje nové lieèivo, ktorého vlastnosti nie sú
z h¾adiska vzniku závislosti jednoznaène vylúèené.
(4) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv zatrieïuje veterinárny liek do skupiny veterinárnych liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na veterinárny lekársky predpis, ak veterinárny liek nespåòa kritériá uvedené v odsekoch 2 a 3.
(5) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv pri predlovaní platnosti registrácie veterinárneho lieku alebo pri
predloení nových poznatkov o registrovanom veterinárnom lieku opätovne posudzuje zatriedenie veterinárneho lieku.
(6) Ak sa ústav kontroly veterinárnych lieèiv dozvie
nové skutoènosti o kvalite, úèinnosti a bezpeènosti veterinárneho lieku, posúdi ich a ak je to potrebné, zmení
zatriedenie veterinárneho lieku v súlade s kritériami
uvedenými v odsekoch 2 a 3.
(7) Ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv zmenil zatriedenie veterinárneho lieku na základe výsledkov
farmakologicko-toxikologického skúania alebo veterinárneho klinického skúania, pri posudzovaní iadosti
iného iadate¾a o zmenu zatriedenia veterinárneho lieku s obsahom rovnakého lieèiva neprihliadne na výsledky týchto skúaní jeden rok od povolenia prvotnej
zmeny zatriedenia veterinárneho lieku.
§ 91
Posúdenie iadosti o registráciu
veterinárneho lieku
(1) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv posúdi iados
o registráciu veterinárneho lieku do 210 dní od jej doruèenia. Kompletnos dokumentácie posúdi ústav kontroly veterinárnych lieèiv do 30 dní od jej doruèenia. Ak
iados o registráciu veterinárneho lieku neobsahuje
poadované náleitosti, ústav kontroly veterinárnych
lieèiv písomne poiada o doplnenie iadosti. Lehota na
posúdenie iadosti sa preruuje a do predloenia poadovaného doplnenia, najdlhie vak na 180 dní.
(2) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv pri posúdení
iadosti o registráciu veterinárneho lieku, posudzuje
najmä to, èi
a) veterinárny liek pod¾a predloenej dokumentácie
spåòa poiadavky úèinnosti, bezpeènosti a kvality,
b) názov veterinárneho lieku vyjadruje jeho zloenie
a lieèivé úèinky a èi nie je zamenite¾ný s názvom iného u registrovaného veterinárneho lieku,
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c) zatriedenie veterinárneho lieku pod¾a jeho výdaja je
v súlade s poiadavkami uvedenými v § 90,
d) v priebehu farmaceutického skúania a toxikologicko-farmakologického skúania veterinárneho lieku sa splnili poiadavky správnej laboratórnej praxe,
e) poèas veterinárneho klinického skúania lieku sa
splnili poiadavky správnej klinickej praxe,
f) v priebehu výroby veterinárneho lieku sa splnili poiadavky správnej výrobnej praxe,
g) súhrn charakteristických vlastností veterinárneho
lieku a písomná informácia pre pouívate¾a veterinárneho lieku obsahuje informácie a údaje v súlade
s dokumentáciou predloenou so iadosou o registráciu veterinárneho lieku,
h) balenie a oznaèenie veterinárneho lieku je v súlade
s poiadavkami uvedenými v § 99,
i) výrobca a dovozca pochádzajúci z tretích tátov sú
schopní
1. zabezpeèova výrobu v súlade s údajmi poskytnutými pod¾a § 86 ods. 1 písm. g),
2. vykonáva kontrolu v súlade s údajmi poskytnutými pod¾a § 86 ods. 1 písm. j).
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe podrobi
veterinárny liek, lieèivá a pomocné látky pouité na
jeho výrobu, a ak je to potrebné, jeho medziprodukty
alebo technické pomocné látky skúaniu v úradne urèenom laboratóriu na kontrolu lieèiv alebo v laboratóriu, ktoré ústav kontroly veterinárnych lieèiv urèil na
tento úèel, aby si overil, èi kontrolné metódy pouité výrobcom a opísané v údajoch poskytnutých pod¾a § 86
ods. 1 písm. j) sú vyhovujúce.
(4) Ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv zistí, e iados o registráciu veterinárneho lieku je u v tádiu posudzovania v inom èlenskom táte, vráti iados spä
iadate¾ovi s pouèením, aby postupoval pod¾a § 96.
(5) Ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv zistí, e iný
èlenský tát u registroval veterinárny liek, ktorý je
predmetom iadosti o registráciu veterinárneho lieku
podanej ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, vráti iados iadate¾ovi s pouèením, aby ju podal pod¾a § 96.
Rozhodovanie o iadosti
o registráciu veterinárneho lieku
§ 92
(1) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv zamietne iados o registráciu veterinárneho lieku, ak
a) hodnotenie pomeru rizík a prínosu veterinárneho
lieku je nepriaznivé, najmä s prihliadnutím na prospech pre zdravie a pohodu zvierat a na bezpeènos
spotrebite¾a, ak ide o veterinárny liek na zootechnické pouitie,
b) veterinárny liek pri urèenom druhu zvieraa nevykazuje poadovaný terapeutický úèinok alebo iadate¾
nepredloil dostatoèný dôkaz o takom úèinku,
c) ochranná lehota odporuèená iadate¾om nie je dos
dlhá na to, aby zabezpeèila, e potraviny získané
z lieèených zvierat neobsahujú rezíduá lieèiv, ktoré
by mohli predstavova ohrozenie zdravia spotrebite¾a, alebo táto lehota nie je dostatoène odôvodnená,
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d) veterinárny liek je urèený na pouitie, ktoré je v èlenských tátoch zakázané,
e) sa preukáe neiaduce pôsobenie veterinárneho lieku na zdravie zvierat alebo na zdravotnú bezchybnos potravín ivoèíneho pôvodu,
f) úèinnos alebo bezpeènos veterinárneho lieku nezodpovedá súèasnému stavu odborných a vedeckých poznatkov,
g) aktuálna kvalita, úèinnos alebo bezpeènos veterinárneho lieku nie je v súlade s údajmi uvedenými
v iadosti o registráciu veterinárneho lieku,
h) iadate¾ o registráciu veterinárneho lieku iados
v urèenej lehote nedoplnil,
i) údaje uvedené v iadosti o registráciu veterinárneho
lieku sú nesprávne.
(2) Ak veterinárny produkt spåòa poiadavky na kvalitný, bezpeèný a úèinný veterinárny liek, ústav kontroly veterinárnych lieèiv vydá iadate¾ovi rozhodnutie
o registrácii veterinárneho lieku, ktoré obsahuje
a) zatriedenie veterinárneho lieku do skupiny veterinárnych liekov pod¾a § 90,
b) schválenie oznaèenia vonkajieho obalu a vnútorného obalu,
c) schválenie písomnej informácie pre pouívate¾a veterinárneho lieku,
d) schválenie súhrnu charakteristických vlastností veterinárneho lieku.
(3) Rozhodnutie o registrácii veterinárneho lieku ïalej obsahuje
a) meno a priezvisko, adresu bydliska, ak ide o fyzickú
osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu
formu, identifikaèné èíslo, ak ide o právnickú osobu,
b) názov veterinárneho lieku, pod ktorým sa registruje,
c) liekovú formu,
d) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie veterinárneho
lieku,
e) anatomicko-terapeuticko-chemické zatriedenie veterinárneho lieku,
f) zatriedenie veterinárneho lieku pod¾a spôsobu výdaja,
g) údaj o tom, èi veterinárny liek obsahuje omamnú
látku alebo psychotropnú látku,
h) registraèné èíslo veterinárneho lieku,
i) kód veterinárneho lieku pridelený ústavom kontroly
veterinárnych lieèiv,
j) podmienky registrácie, ak bola registrácia vydaná
s podmienkou pod¾a odseku 4.
(4) Registráciu veterinárneho lieku mono vyda
s podmienkou, e iadate¾ zavedie osobitné postupy
vzahujúce sa na bezpeènos veterinárneho lieku
a bude informova ústav kontroly veterinárnych lieèiv
o zavedených osobitných postupoch a o neiaducich
úèinkoch súvisiacich s pouívaním tohto veterinárneho lieku. Takú registráciu mono povoli len výnimoène
na základe objektívnych a overite¾ných dôvodov; ústav
kontroly veterinárnych lieèiv splnenie uvedených dôvodov kadoroène prehodnocuje.
(5) Registrácia veterinárneho lieku je platná pä rokov. Ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe registráciu veterinárneho lieku predåi na základe písomnej
iadosti podanej najneskôr es mesiacov pred uplynu-
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tím jej platnosti po prehodnotení vyváenosti rizík
a prínosu veterinárneho lieku, ak ïalej nie je ustanovené inak. iados o predåenie registrácie veterinárneho
lieku musí obsahova konsolidovanú verziu dokumentácie registraèného spisu týkajúcej sa kvality, bezpeènosti a úèinnosti vrátane vetkých schválených zmien
od registrácie veterinárneho lieku. Ústav kontroly veterinárnych lieèiv o predåení registrácie veterinárneho
lieku musí rozhodnú do 180 dní od podania iadosti.
(6) Na základe opodstatnených dôvodov súvisiacich
s doh¾adom nad veterinárnymi liekmi môe ústav kontroly veterinárnych lieèiv rozhodnú o predåení platnosti registrácie veterinárneho lieku na pä rokov, inak
vydá rozhodnutie o predåení platnosti registrácie veterinárneho lieku bez èasového obmedzenia.
§ 93
(1) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku zapíe ústav kontroly veterinárnych lieèiv veterinárny liek do zoznamu registrovaných veterinárnych liekov.
(2) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv informuje Komisiu a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo pôdohospodárstva)
a) o vydaní registrácie,
b) o predåení registrácie,
c) o zmene v registrácii,
d) o zruení registrácie
e) o pozastavení registrácie,
f) o stiahnutí veterinárneho lieku z trhu.
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv po vydaní rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku bezodkladne
zverejní na svojom webovom sídle vydané rozhodnutie
spolu s písomnou informáciou pre pouívate¾a veterinárneho lieku a súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho lieku. Osobné údaje o fyzickej osobe sa
zverejòujú v rozsahu meno a priezvisko a adresa bydliska.
(4) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv vypracuje
hodnotiacu správu a stanovisko k dokumentácii o výsledkoch skúok na nekodnos, skúok na reziduá,
farmaceutického skúania, farmakologicko-toxikologického skúania a klinického skúania veterinárneho
lieku. Hodnotiacu správu aktualizuje vdy, keï sa zistia nové údaje, ktoré sú dôleité na hodnotenie kvality,
bezpeènosti a úèinnosti veterinárneho lieku.
(5) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv zverejní hodnotiacu správu na svojom webovom sídle. Kadá indikácia musí by odôvodnená samostatne.
(6) Registrácia veterinárneho lieku nezbavuje výrobcu veterinárneho lieku a drite¾a registrácie veterinárneho lieku zodpovednosti za prípadné kody, ktoré
vznikli pri pouívaní veterinárneho lieku v súlade so
schváleným súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho lieku a s písomnou informáciou pre pouívate¾a veterinárneho lieku.
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§ 94
Zmena registrácie veterinárneho lieku
(1) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku je povinný
oznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv zmenu
alebo vopred poiada ústav kontroly veterinárnych lieèiv o schválenie pripravovanej zmeny. Pri oznamovaní
zmeny alebo pri rozhodovaní o zmene v rozhodnutí o registrácii veterinárneho lieku vydaného sa postupuje
pod¾a osobitného predpisu.56) Veterinárny liek, ktorý
spåòa poiadavky dokumentácie predkladanej pred
schválením zmeny v registrácii veterinárneho lieku,
mono, ak nebolo v rozhodnutí o zmene v registrácii veterinárneho lieku uvedené inak, naïalej uvádza na trh
najdlhie 180 dní od povolenia zmeny v registrácii veterinárneho lieku; tento humánny liek sa môe distribuova, vydáva a pouíva pri poskytovaní veterinárnej
starostlivosti poèas urèeného èasu pouite¾nosti.
(2) Ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv do 30 dní
od doruèenia oznámenia o navrhovanej zmene písomne
neoznámi drite¾ovi registrácie veterinárneho lieku nesúhlas s navrhovanou zmenou, môe navrhovate¾ zmenu uskutoèni.
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv registráciu veterinárneho lieku zmení, ak sa zistí, e údaje pripojené
k iadosti o registráciu veterinárneho lieku pod¾a § 86
sú nesprávne, alebo drite¾ registrácie neplní povinnosti uvedené v § 98.
§ 95
Pozastavenie a zruenie
registrácie veterinárneho lieku
(1) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv pozastaví registráciu veterinárneho lieku najviac na 90 dní, ak
a) registrovaný veterinárny liek má také neiaduce
úèinky, ktoré neboli známe pri posudzovaní iadosti
o registráciu veterinárneho lieku,
b) o pozastavenie poiada drite¾ registrácie veterinárneho lieku.
(2) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení registrácie nemá odkladný úèinok.
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv registráciu veterinárneho lieku zruí, ak
a) drite¾ registrácie veterinárneho lieku poruuje povinnosti uvedené v § 98,
b) veterinárny liek nemá deklarované kvalitatívne
a kvantitatívne zloenie,
c) úèinnos alebo bezpeènos veterinárneho lieku nezodpovedá súèasnému stavu poznatkov lekárskych
a farmaceutických vied,
d) vyváenos rizika a prínosu veterinárneho lieku nie
je za povolených podmienok pouívania veterinárneho lieku priaznivá,
e) dodatoène sa zmenila kvalita, úèinnos alebo bezpeènos veterinárneho lieku,
f) drite¾ registrácie veterinárneho lieku nesplnil podmienku uloenú pod¾a § 92 ods. 4,
g) neboli vykonané kontroly veterinárneho lieku alebo
jeho zloiek a kontroly medziproduktov poèas výrobného procesu alebo nebola splnená niektorá iná po-
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iadavka alebo povinnos súvisiaca s vydaním
povolenia na výrobu,
h) drite¾ registrácie veterinárneho lieku poiadal
o zruenie registrácie veterinárneho lieku,
i) hodnotenie pomeru rizík a prínosu veterinárneho
lieku je pod¾a uplatòovaných schválených podmienok nepriaznivé, najmä s prihliadnutím na prospech pre zdravie zvierat a na bezpeènos spotrebite¾a, ak ide o veterinárny liek na zootechnické
pouitie,
j) veterinárny liek pri urèenom druhu zvieraa nevykazuje poadovaný terapeutický úèinok alebo iadate¾
nepredloil dostatoèný dôkaz o takom úèinku,
k) ochranná lehota odporuèená iadate¾om nie je dos
dlhá na to, aby zabezpeèila, e potraviny získané
z lieèených zvierat neobsahujú rezíduá, ktoré by
mohli predstavova ohrozenie zdravia spotrebite¾a,
alebo táto lehota nie je dostatoène odôvodnená,
l) oznaèovanie veterinárneho lieku alebo písomná informácia pre pouívate¾ov veterinárneho lieku nie je
v súlade s týmto zákonom,
m) informácie uvedené v dokumentoch iadosti o registráciu veterinárneho lieku sú nesprávne,
n) veterinárny liek je urèený na pouitie, ktoré je v èlenských tátoch zakázané,
o) sa preukáe neiaduce pôsobenie veterinárneho lieku na zdravie zvierat alebo na zdravotnú bezchybnos potravín ivoèíneho pôvodu,
p) úèinnos alebo bezpeènos veterinárneho lieku nezodpovedá súèasnému stavu odborných a vedeckých poznatkov,
q) aktuálna kvalita, úèinnos alebo bezpeènos veterinárneho lieku nie je v súlade s dokumentáciou, ktorú výrobca alebo zahranièný výrobca predloil na registráciu,
r) výrobca veterinárneho lieku poruuje ustanovenia
tohto zákona alebo povolenie na výrobu veterinárneho lieku,
s) neboli vykonané kontrolné skúania pod¾a osobitného predpisu alebo nebola splnená akáko¾vek iná
poiadavka alebo povinnos týkajúca sa povolenia
na výrobu veterinárneho lieku.
(4) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv registráciu veterinárneho lieku zruí aj vtedy, ak
a) do troch rokov od registrácie veterinárny liek nebude uvedený na trh v Slovenskej republike alebo
b) sa veterinárny liek uvedený na trh v Slovenskej republike v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov na trhu Slovenskej republiky nenachádzal.
(5) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe v odôvodnených prípadoch povoli výnimku z odseku 4 z dôvodu ochrany zdravia ¾udí a zvierat. Povolenie výnimky
sa musí odôvodni.
§ 96
Decentralizovaný postup registrácie veterinárneho
lieku a postup vzájomného uznania registrácie
veterinárneho lieku medzi èlenskými tátmi
(1) Ak veterinárny liek nie je registrovaný v iadnom
èlenskom táte, iados o registráciu veterinárneho lieku vo viac ako v jednom èlenskom táte predkladá ia-
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date¾ prísluným orgánom dotknutých èlenských tátov. iados o registráciu veterinárneho lieku obsahuje
údaje a doklady uvedené v § 86. Súèasou iadosti je
zoznam èlenských tátov, ktorým bola iados o registráciu veterinárneho lieku predloená.

tických vlastností veterinárneho lieku, návrh oznaèovania veterinárneho lieku a návrh písomnej informácie
pre pouívate¾a veterinárneho lieku a v lehote do 120
dní od doruèenia iadosti pole poadované dokumenty
dotknutým èlenským tátom a iadate¾ovi.

(2) iadate¾ poiada referenèný èlenský tát, aby vypracoval hodnotiacu správu o veterinárnom lieku, ktorý je predmetom iadosti o registráciu veterinárneho
lieku.

(9) Ak je referenèným èlenským tátom Slovenská
republika, ústav kontroly veterinárnych lieèiv po prijatí
informácie od èlenských tátov o schválení hodnotiacej
správy, súhrnu charakteristických vlastností veterinárneho lieku, oznaèovania veterinárneho lieku a písomnej informácie pre pouívate¾a veterinárneho lieku
zaznamená dohodu vetkých dotknutých èlenských
tátov, skonèí konanie o vzájomnom uznaní registrácie
medzi èlenskými tátmi a písomne informuje iadate¾a.

(3) Ak veterinárny liek je registrovaný v èlenskom táte, drite¾ registrácie veterinárneho lieku pred podaním
iadosti o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho
lieku v Slovenskej republike informuje referenèný èlenský tát, e predkladá ústavu kontroly veterinárnych
lieèiv iados o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ktorá obsahuje náleitosti pod¾a § 86.
(4) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku poiada referenèný èlenský tát o vypracovanie hodnotiacej správy
o veterinárnom lieku alebo o aktualizáciu u vypracovanej hodnotiacej správy o predmetnom veterinárnom
lieku a o jej zaslanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv.
(5) Ak je referenèným èlenským tátom Slovenská republika, ústav kontroly veterinárnych lieèiv vypracuje
alebo aktualizuje hodnotiacu správu týkajúcu sa daného veterinárneho lieku do 90 dní od doruèenia iadosti
a pole ju so schváleným súhrnom charakteristických
vlastností veterinárneho lieku, schváleným oznaèovaním veterinárneho lieku a s písomnou informáciou pre
pouívate¾a veterinárneho lieku èlenskému tátu, ktorému drite¾ registrácie veterinárneho lieku predloil
iados o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho
lieku a iadate¾ovi.
(6) Ak v èase podania iadosti o registráciu veterinárneho lieku ústavu kontroly veterinárnych lieèiv u bola
podaná iados o registráciu toho istého veterinárneho
lieku v inom èlenskom táte a iados o registráciu veterinárneho lieku v tomto èlenskom táte je v tádiu posudzovania, iadate¾ poiada referenèný èlenský tát
o vypracovanie návrhu hodnotiacej správy, návrhu súhrnu charakteristických vlastností veterinárneho lieku, návrhu oznaèovania veterinárneho lieku a návrhu
písomnej informácie pre pouívate¾a veterinárneho lieku a zaslanie poadovaných dokumentov ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, dotknutým èlenským tátom
a iadate¾ovi.
(7) Ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv nemá námietky k návrhu hodnotiacej správy, návrhu súhrnu
charakteristických vlastností veterinárneho lieku, návrhu oznaèovania veterinárneho lieku a návrhu písomnej informácie pre pouívate¾a veterinárneho lieku, do
90 dní od prijatia poadovaných dokumentov od referenèného èlenského tátu schváli hodnotiacu správu,
súhrn charakteristických vlastností veterinárneho lieku, oznaèovanie veterinárneho lieku a písomnú informáciu pre pouívate¾a veterinárneho lieku a informuje
o tom referenèný èlenský tát.
(8) Ak je referenèným èlenským tátom Slovenská republika, ústav kontroly veterinárnych lieèiv vypracuje
návrh hodnotiacej správy, návrh súhrnu charakteris-

(10) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv, ktorému
bola podaná iados pod¾a odseku 1 alebo 3, prijme rozhodnutie v súlade so schválenou hodnotiacou správou,
schváleným súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho lieku, schváleným oznaèovaním veterinárneho lieku a schválenou písomnou informáciou pre pouívate¾a veterinárneho lieku do 30 dní od skonèenia
konania o vzájomnom uznaní registrácie medzi èlenskými tátmi v referenènom èlenskom táte.
(11) Ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv nemôe
v lehote uvedenej v odseku 7 schváli hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností veterinárneho
lieku, oznaèovanie veterinárneho lieku a písomnú informáciu pre pouívate¾a veterinárneho lieku z dôvodu
moného závaného rizika pre verejné zdravie, pole
vysvetlenie a odôvodnenie svojho stanoviska referenènému èlenskému tátu, dotknutým èlenským tátom
a iadate¾ovi. Sporné body bezodkladne oznámi koordinaènej skupine pre veterinárne lieky. Koordinaèná
skupina pre veterinárne lieky je orgán, ktorý sa zaoberá posudzovaním vetkých otázok súvisiacich s registráciou veterinárnych liekov v dvoch alebo vo viacerých
èlenských tátoch; je zloená z jedného zástupcu za
kadý èlenský tát vymenovaného na obnovite¾né obdobie troch rokov.
(12) Ak do 60 dní od oznámenia sporných otázok
dotknuté èlenské táty dospejú k dohode, ústav kontroly veterinárnych lieèiv, ak je Slovenská republika referenèným èlenským tátom, zaznamená túto dohodu,
skonèí konanie o vzájomnom uznaní registrácie medzi
èlenskými tátmi a písomne informuje iadate¾a a príjme rozhodnutie pod¾a odseku 10.
(13) Ak sa èlenské táty nedohodnú do 60 dní od
oznámenia sporných otázok koordinaènej skupine pre
veterinárne lieky, ústav kontroly veterinárnych lieèiv,
ak je Slovenská republika referenèným èlenským tátom, o tom bezodkladne informuje agentúru, ktorej pole podrobné stanovisko k spornej otázke, pri ktorej
èlenské táty nedosiahli dohodu, a o príèinách ich sporu. Kópiu stanoviska pole iadate¾ovi.
(14) iadate¾ po prijatí informácie a stanoviska od ústavu kontroly veterinárnych lieèiv o tom, e sa èlenské
táty nedohodli na vyrieení sporných otázok uvedených v odseku 11 a e rieenie tejto veci ústav kontroly
veterinárnych lieèiv postúpil agentúre, bezodkladne
pole agentúre kópie údajov a dokladov uvedených
v odseku 1.
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(15) Ak sa èlenské táty nedohodnú do 60 dní od
oznámenia spornej otázky a ústav kontroly veterinárnych lieèiv schválil hodnotiacu správu, súhrn charakteristických vlastností veterinárneho lieku, oznaèovanie veterinárneho lieku a písomnú informáciu pre
pouívate¾a veterinárneho lieku, ktoré navrhol referenèný èlenský tát, na poiadanie iadate¾a môe vyda rozhodnutie o registrácii veterinárneho lieku bez
toho, aby èakal na koneèné rozhodnutie Komisie.
(16) Ak boli podané dve alebo viac iadostí o registráciu veterinárneho lieku na rovnaký veterinárny liek
a ak èlenské táty prijali rozdielne rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, rozhodnutie o pozastavení
registrácie veterinárneho lieku alebo rozhodnutie
o zruení registrácie veterinárneho lieku, môe ústav
kontroly veterinárnych lieèiv, iadate¾ alebo drite¾ registrácie veterinárneho lieku postúpi spornú otázku
Výboru pre lieky na veterinárne pouitie (ïalej len veterinárny výbor), ktorý je poradným orgánom agentúry pre otázky súvisiace s registráciou veterinárnych liekov, na ïalie konanie.
(17) Ak Komisia vydá koneèné rozhodnutie k spornej
otázke, ústav kontroly veterinárnych lieèiv vydá do 30
dní od úradného oznámenia tohto rozhodnutia, rozhodnutie o registrácii veterinárneho lieku, rozhodnutie
o zruení registrácie veterinárneho lieku, rozhodnutie
o zmene v rozhodnutí o registrácii veterinárneho lieku
alebo o zamietnutí registrácie veterinárneho lieku tak,
aby bolo v súlade s rozhodnutím Komisie; v odôvodnení
rozhodnutia sa uvedie, e sa vydáva na základe rozhodnutia Komisie. Ústav kontroly veterinárnych lieèiv o vydanom rozhodnutí informuje Komisiu a agentúru.
Agentúre predloí kópiu vydaného rozhodnutia
a schválený súhrn charakteristických vlastností veterinárneho lieku.
(18) Na zosúladenie rozhodnutí o registrácii veterinárneho lieku, o pozastavení registrácie veterinárneho
lieku alebo o zruení registrácie veterinárneho lieku vydaných v èlenských tátoch ústav kontroly veterinárnych lieèiv raz roène pole koordinaènej skupine pre
veterinárne lieky zoznam veterinárnych liekov, pre ktoré sa má vypracova harmonizovaný súhrn charakteristických vlastností veterinárneho lieku.
(19) V osobitných prípadoch týkajúcich sa záujmov
èlenských tátov, ak je potrebné prija opatrenia súvisiace s vykonávaním doh¾adu nad liekmi, ústav kontroly veterinárnych lieèiv, iadate¾ alebo drite¾ registrácie veterinárneho lieku môe pred vydaním
rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, rozhodnutia o pozastavení registrácie veterinárneho lieku,
rozhodnutia o zruení registrácie veterinárneho lieku
alebo rozhodnutia o zmene v registrácii veterinárneho
lieku postúpi vec veterinárnemu výboru na ïalie konanie. Ústav kontroly veterinárnych lieèiv urèí otázku,
ktorá sa postupuje veterinárnemu výboru na posúdenie, a informuje o tom iadate¾a alebo drite¾a rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku. Ústav kontroly
veterinárnych lieèiv, iadate¾ alebo drite¾ rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku poskytnú veterinárnemu výboru vetky dostupné informácie týkajúce sa prísluného problému.
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(20) Drite¾ rozhodnutia o vzájomnom uznaní registrácie veterinárneho lieku môe poiada o zmenu
v rozhodnutí o vzájomnom uznaní registrácie veterinárneho lieku; v takom prípade predloí iados vetkým èlenským tátom, ktoré vydali rozhodnutia o vzájomnom uznaní registrácie veterinárneho lieku. Na
rozhodovanie o iadosti sa vzahujú ustanovenia odsekov 1 a 19 a 21.
(21) Ak èlenské táty a ústav kontroly veterinárnych
lieèiv nedosiahnu dohodu pod¾a odseku 13 a ak je rozhodujúca rýchlos konania, môe ústav kontroly veterinárnych lieèiv pozastavi distribúciu a pouívanie
predmetného veterinárneho lieku na území Slovenskej
republiky a do vydania rozhodnutia Komisiou pod¾a
odseku 17 k spornej otázke. O dôvodoch svojho konania informuje Komisiu a ostatné èlenské táty v nasledujúci pracovný deò odo dòa pozastavenia distribúcie
a pouívania predmetného veterinárneho lieku na území Slovenskej republiky.
(22) Konanie uvedené v odsekoch 13 a 21 sa nevzahuje na rozhodovanie o vzájomnom uznaní registrácie
homeopatického veterinárneho lieku pod¾a § 89.
§ 97
Prevod registrácie veterinárneho lieku
(1) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku môe poiada ústav kontroly veterinárnych lieèiv o prevod registrácie veterinárneho lieku na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ïalej len iný drite¾). Iný drite¾
musí ma bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike
alebo inom èlenskom táte.
(2) iados o prevod registrácie veterinárneho lieku
na iného drite¾a okrem údajov a dokladov uvedených
v § 86 ods. 1 písm. a) a d) a k) a l) musí obsahova
a) meno a priezvisko, adresu bydliska, ak je iným drite¾om fyzická osoba; názov alebo obchodné meno,
adresu sídlo, právnu formu, identifikaèné èíslo, ak
je iným drite¾om právnická osoba,
b) meno a priezvisko a adresu bydliska osoby zodpovednej za registráciu veterinárneho lieku a osoby
zodpovednej za doh¾ad nad veterinárnymi liekmi,
c) právoplatné rozhodnutie o registrácii veterinárneho
lieku,
d) kód veterinárneho lieku pridelený ústavom kontroly
veterinárnych lieèiv,
e) písomný súhlas iného drite¾a plni povinnosti drite¾a registrácie veterinárneho lieku,
f) vyhlásenie iného drite¾a, e má úplnú dokumentáciu o veterinárnom lieku, ktorý je predmetom iadosti o prevod registrácie vrátane vetkých zmien,
ktoré ústav kontroly veterinárnych lieèiv schválil od
prvej registrácie tohto veterinárneho lieku v Slovenskej republike,
g) návrh dátumu prevodu registrácie veterinárneho
lieku na iného drite¾a.
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv rozhodne
o prevode registrácie veterinárneho lieku na iného drite¾a do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti a v rozhodnutí uvedie dátum prevodu registrácie veterinárneho lieku; ak iados neobsahuje náleitosti uvedené
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v odseku 2, písomne vyzve iadate¾a na doplnenie iadosti v lehote do 30 dní. Lehota na vydanie rozhodnutia
a do doplnenia iadosti neplynie. Ak iadate¾ iados
v ustanovenej lehote nedoplní, konanie sa zastaví.
(4) Iný drite¾ má vetky práva a povinnosti pôvodného drite¾a registrácie veterinárneho lieku. Lehoty urèené pôvodnému drite¾ovi registrácie veterinárneho
lieku nie sú prevodom registrácie veterinárneho lieku
dotknuté.
(5) Veterinárny liek, ktorý spåòa poiadavky pod¾a
odseku 1 pred schválením prevodu registrácie, mono,
ak nebolo v rozhodnutí o prevode registrácie veterinárneho lieku ustanovené inak, naïalej uvádza na trh
najdlhie 180 dní od vydania rozhodnutia o prevode registrácie veterinárneho lieku. Tento veterinárny liek sa
môe distribuova, vydáva a pouíva pri poskytovaní
veterinárnej starostlivosti poèas jeho èasu pouite¾nosti.
§ 98
Povinnosti drite¾a registrácie veterinárneho lieku
(1) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku je povinný
a) zabezpeèi, aby vlastnosti registrovaného veterinárneho lieku zodpovedali dokumentácii predloenej
v iadosti o registráciu veterinárneho lieku,
b) zaznamenáva podozrenia na neiaduce úèinky registrovaného veterinárneho lieku, vies a uchováva
o nich podrobné záznamy a poskytova ich ústavu
kontroly veterinárnych lieèiv; tieto záznamy je povinný uchováva najmenej pä rokov,
c) najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia informácie oznamova ústavu kontroly veterinárnych lieèiv podozrenie na závaný neiaduci úèinok registrovaného veterinárneho lieku,
d) vyhodnocova neiaduce úèinky registrovaného veterinárneho lieku a predklada o nich ústavu kontroly veterinárnych lieèiv súhrnnú správu doplnenú
kvalifikovaným rozborom, a to
1. prvé dva roky po prvom uvedení veterinárneho
lieku na trh kadých es mesiacov,
2. ïalie dva roky kadý rok,
3. po uplynutí obdobia uvedeného v druhom bode
kadé tri roky,
4. na poiadanie bezodkladne,
e) uskutoèni pri výskyte neiaduceho úèinku alebo
pri nedostatoènej kvalite registrovaného veterinárneho lieku potrebné opatrenia na zabezpeèenie nápravy a na obmedzenie nepriaznivého pôsobenia registrovaného veterinárneho lieku na najniiu
monú mieru, a ak je to nevyhnutné, nariadi jeho
stiahnutie z trhu,
f) poskytova na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv vzorky registrovaného veterinárneho lieku na úèel analytickej kontroly,
g) bali veterinárne lieky do obalov so schváleným
oznaèením s priloenou písomnou informáciou pre
pouívate¾a s vyznaèeným dátumom jej schválenia,
h) sledova technický a vedecký pokrok v oblasti výrobných a kontrolných postupov a metód, aby sa veterinárny liek vyrábal a kontroloval veobecne uznávanými vedeckými postupmi a metódami; zmeny
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vyplývajúce zo sledovania technického a vedeckého
pokroku zavádza a po oznámení ústavu kontroly
veterinárnych lieèiv alebo po schválení ústavom
kontroly veterinárnych lieèiv,
i) oznamova ústavu kontroly veterinárnych lieèiv
1. po registrácii veterinárneho lieku dátum uvedenia kadej povolenej ve¾kosti balenia veterinárneho lieku na trh Slovenskej republiky,
2. doèasné preruenie alebo skonèenie dodávania
veterinárneho lieku na trh Slovenskej republiky
najmenej dva mesiace pred zamý¾aným preruením alebo skonèením dodávania,
3. kadé zruenie alebo pozastavenie registrácie veterinárneho lieku vydané v inom táte,
4. kadú novú informáciu, ktorá by mohla ma vplyv
na hodnotenie prínosu a rizika veterinárneho lieku,
5. údaje o poète kadej predpísanej a predanej povolenej ve¾kosti balenia registrovaného veterinárneho lieku uvedeného na trh, ak o to ústav kontroly
veterinárnych lieèiv poiada,
6. pripravovanú reklamu veterinárneho lieku,
7. názov alebo obchodné meno a sídlo drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov,
ktorému dodal veterinárny liek,
j) poiada ústav kontroly veterinárnych lieèiv o schválenie kadej pripravovanej zmeny a predloi dokumentáciu o týchto zmenách,
k) urèi osobu zodpovednú za registráciu veterinárneho lieku,
l) ma systém na monitorovanie neiaducich úèinkov
veterinárneho lieku a urèi osobu zodpovednú za
tento systém,
m) uvádza na trh registrovaný veterinárny liek len poèas platnosti registrácie; ak sa registrácia nepredåi,
pozastavi alebo zrui v spolupráci s ústavom kontroly veterinárnych lieèiv uvádzanie veterinárneho
lieku na trh,
n) na poiadanie drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu
veterinárnych liekov a drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
poskytnú osvedèenú kópiu rozhodnutia o registrácii veterinárnych lieku, rozhodnutia o zmene v registrácii veterinárneho lieku, rozhodnutia o predåení
registrácie veterinárneho lieku alebo rozhodnutia
o zruení registrácie veterinárneho lieku,
o) poskytova informácie o veterinárnom lieku v súlade
s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických
vlastností veterinárneho lieku,
p) zodpoveda za vetky kody spôsobené registrovaným veterinárnym liekom, ak sa veterinárny liek pouíval v súlade s údajmi v rozhodnutí o registrácii
veterinárneho lieku,
r) zabezpeèi výstupnú kontrolu kadej are vyrobeného veterinárneho lieku v súlade s kontrolnými postupmi a metódami schválenými pri jeho registrácii,
s) zabezpeèi, aby kadá ara veterinárneho lieku vyrobená v inom èlenskom táte bola dodaná na trh len
vtedy, ak bola vyrobená a kontrolovaná v súlade
s právnymi predpismi platnými v danom èlenskom
táte a v súlade s kontrolnými postupmi a metódami
schválenými pri registrácii veterinárneho lieku; ak
ara veterinárneho lieku bola kontrolovaná v inom
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èlenskom táte a dodáva sa do Slovenskej republiky,
prikladá sa k dodávke lieku správa o vykonanej kontrole v príslunom èlenskom táte podpísaná osobou zodpovednou za zabezpeèovanie kvality pri výrobe veterinárneho lieku,
t) zabezpeèi, aby kadá ara veterinárneho lieku vyrobená v treom táte bola v Slovenskej republike
alebo v niektorom inom èlenskom táte podrobená
úplnej kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze
vetkých lieèiv a vetkým skúaniam alebo kontrolám potrebným na zabezpeèenie kvality veterinárneho lieku v súlade s kontrolnými postupmi a metódami schválenými pri registrácii veterinárneho lieku;
ak ara veterinárneho lieku bola kontrolovaná
v inom èlenskom táte a dodáva sa do Slovenskej republiky, prikladá sa k dodávke veterinárneho lieku
správa o vykonanej kontrole v príslunom èlenskom
táte podpísaná osobou zodpovednou za zabezpeèovanie kvality pri výrobe veterinárneho lieku,
u) ma núdzový plán, ktorý musí obsahova efektívne
opatrenia na stiahnutie veterinárneho lieku z trhu,
ak stiahnutie nariadil ústav kontroly veterinárnych
lieèiv alebo z vlastného podnetu,
v) na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv
preukáza materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpeèenie na analytické zisovanie a stanovovanie rezíduí veterinárnych liekov v národnom
referenènom laboratóriu urèeného pod¾a osobitného
predpisu.63)
(2) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku je ïalej povinný
a) sledova najnovie poznatky a postupy analytického
zisovania údajov o ochrannej lehote veterinárneho
lieku a oznamova akéko¾vek zmeny ústavu kontroly
veterinárnych lieèiv,
b) bezodkladne oznamova elektronickou formou ústavu kontroly veterinárnych lieèiv vetky podozrenia
na závané neiaduce úèinky veterinárneho lieku
a neiaduce úèinky, ktoré sa v súvislosti s veterinárnym liekom vyskytli u èloveka, ktoré sa zaznamenali
v èlenských tátoch alebo v treom táte, najneskôr
do 15 kalendárnych dní od prijatia informácie; za
mimoriadnych okolností sa tieto neiaduce úèinky
oznamujú aj inou vhodnou formou,
c) zabezpeèi, aby vetky podozrenia na závané neoèakávané neiaduce úèinky veterinárneho lieku, neiaduce úèinky, ktoré sa v súvislosti s veterinárnym
liekom vyskytli u èloveka, a vetky podozrenia na
prenosy infekèných agensov, ktoré sa vyskytli na
území tretieho tátu, boli okamite oznámené ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, agentúre a prísluným orgánom dotknutých èlenských tátov, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia
informácií,
d) oznamova urèenému orgánu referenèného èlenského tátu, ak ide o veterinárny liek registrovaný postupom vzájomného uznávania, spôsobom a v èasových lehotách dohodnutých s referenèným
èlenským tátom vetky podozrenia na závané a ne63
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oèakávané neiaduce úèinky, ktoré sa vyskytli u èloveka,
e) pri oznamovaní správ o neiaducich úèinkoch pouíva medzinárodné veterinárne lekárske názvoslovie,
f) zabezpeèi a do èasu pouite¾nosti na sklade primerané mnostvo reprezentatívnych vzoriek imunologického veterinárneho lieku a biologického veterinárneho lieku kadej are a na poiadanie ich
bezodkladne poskytnú ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
g) na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv
poskytnú vzorky arí imunologického veterinárneho lieku a biologického veterinárneho lieku na vykonanie kontroly kvality pred ich prepustením na trh,
h) vopred informova alebo súèasne informova ústav
kontroly veterinárnych lieèiv, ak má zámer poskytnú verejnosti informácie týkajúce sa doh¾adu nad
veterinárnymi liekmi v súvislosti s registrovaným
veterinárnym liekom, a zároveò zabezpeèi, aby poskytnuté informácie boli prezentované objektívne
a neboli zavádzajúce,
i) urèi fyzickú osobu s trvalým pobytom v Slovenskej
republike alebo právnickú osobu so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorá je splnomocnená zastupova ho a kona v jeho mene.
(3) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku môe dodáva registrovaný veterinárny liek len drite¾om povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov, verejným
lekáròam, ozbrojeným silám a ozbrojeným zborom; pri
dodávaní veterinárneho lieku musí dodriava poiadavky na správnu ve¾kodistribuènú prax.
§ 99
Balenie a oznaèovanie veterinárnych liekov
(1) Údaje na vonkajom obale veterinárneho lieku
musia by v tátnom jazyku a musia obsahova
a) názov veterinárneho lieku, údaj o sile lieku, údaj
o liekovej forme; ak veterinárny liek obsahuje jedno
lieèivo, uvedie sa medzinárodný nechránený názov,
ak taký názov neexistuje, uvedie sa bený názov,
b) kvalitatívne zloenie s pouitím medzinárodných nechránených názvov lieèiv a kvantitatívne zloenie veterinárneho lieku vyjadrené mnostvom lieèiv v jednotlivej dávke v závislosti od spôsobu podania
v hmotnostných jednotkách alebo objemových jednotkách,
c) liekovú formu a obsah balenia veterinárneho lieku
vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových
jednotkách alebo kusových jednotkách,
d) pomocné látky, ktorých uvedenie na vonkajom obale je potrebné na správne podanie veterinárneho lieku,
e) údaj o druhu zvieraa, pre ktorý je veterinárny liek
urèený, o spôsobe podania a ceste podania veterinárneho lieku,
f) upozornenie, e veterinárny liek sa musí uchováva
mimo dosahu a doh¾adu detí,

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 320/2003 Z. z. o monitorovaní urèitých látok a ich rezíduí v ivých zvieratách a v produktoch
ivoèíneho pôvodu v znení neskorích predpisov.
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g) osobitné upozornenia, ak je to potrebné kvôli veterinárnemu lieku,
h) neifrovaný dátum exspirácie uvedením mesiaca
a roku exspirácie,
i) podmienky a spôsob uchovávania,
j) spôsob znekodnenia odpadu tvoreného z nepouitých veterinárnych liekov alebo odpadu vzniknutého
z nich a odkaz na pouívaný systém zberu nepouitých veterinárnych liekov,
k) meno a priezvisko, adresu bydliska drite¾a registrácie veterinárneho lieku, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu,
identifikaèné èíslo drite¾a registrácie veterinárneho
lieku, ak ide o právnickú osobu,
l) registraèné èíslo,
m) èíslo výrobnej are,
n) zatriedenie veterinárneho lieku pod¾a viazanosti
jeho výdaja na veterinárny lekársky predpis,
o) terapeutickú indikáciu pri veterinárnom lieku, ktorého výdaj nie je viazaný na veterinárny lekársky
predpis,
p) ochrannú lehotu pri potravinovom zvierati, a to pre
vetky druhy potravinových zvierat a pre vetky druhy z nich získaných potravín, na ktoré sa ochranná
lehota vzahuje vrátane potravín, pre ktoré sa
ochranná lehota rovná nule,
r) oznaèenie ve¾kými tlaèenými písmenami NA VETERINÁRNE POUITIE, alebo ak ide o veterinárny
liek, ktorého výdaj je viazaný na veterinárny lekársky predpis, NA VETERINÁRNE POUITIE  VÝDAJ
LEN NA VETERINÁRNY LEKÁRSKY PREDPIS, a ak
ide o homeopatický veterinárny liek, oznaèenie HOMEOPATICKÝ VETERINÁRNY LIEK BEZ SCHVÁLENÝCH TERAPEUTICKÝCH INDIKÁCIÍ,
s) èíslo GTIN, ak je veterinárny liek ním oznaèený,
t) pri homeopatickom veterinárnom lieku oznaèenie
HOMEOPATICKÝ VETERINÁRNY LIEK,
u) pri rádioaktívnom veterinárnom lieku medzinárodný symbol rádioaktivity a údaj o mnostve rádioaktivity,
v) pri homeopatickom veterinárnom lieku, ktorý nebol
toxikologicko-farmakologicky a klinicky skúaný,
oznaèenie VETERINÁRNY LIEK NEBOL KLINICKY
SKÚANÝ.
(2) Údaje na vnútornom obale musia by v tátnom
jazyku a musia obsahova
a) názov veterinárneho lieku v rozsahu údajov pod¾a
odseku 1 písm. a),
b) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno drite¾a registrácie,
c) neifrovaný dátum exspirácie uvedením mesiaca
a roku exspirácie,
d) èíslo výrobnej are,
e) spôsob podania,
f) obsah balenia v hmotnostných, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách,
g) oznaèenie LEN PRE ZVIERATÁ,
h) pri homeopatickom veterinárnom lieku oznaèenie
HOMEOPATICKÝ VETERINÁRNY LIEK,
i) pri rádioaktívnom veterinárnom lieku medzinárodný symbol rádioaktivity a údaj o mnostve rádioaktivity.
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(3) Vnútorný obal blistrového balenia, ktorý je vloený do vonkajieho obalu, nemusí obsahova údaje
uvedené v odseku 2 písm. e) a i).
(4) Malý vnútorný obal injekènej ampulky nemusí
obsahova údaje uvedené v odseku 2 písm. b), h) a i).
(5) Ak ide o malé vnútorné obaly obsahujúce jednu
dávku, iné ako injekèné ampulky, na ktorých nie je
moné uvies údaje uvedené v odseku 4, poiadavky
odsekov 1 a 3 sa vzahujú len na vonkají obal.
(6) Údaje na vnútornom obale veterinárneho lieku
musia obsahova aj oznaèenie NA VETERINÁRNE POUITIE, alebo ak ide o veterinárny liek, ktorého výdaj
je viazaný na veterinárny lekársky predpis, NA VETERINÁRNE POUITIE  VÝDAJ LEN NA VETERINÁRNY
LEKÁRSKY PREDPIS a údaje o kvalitatívnom a kvantitatívnom zloení veterinárneho lieku, ak ide o homeopatický veterinárny liek, oznaèenie HOMEOPATICKÝ
VETERINÁRNY LIEK BEZ SCHVÁLENÝCH TERAPEUTICKÝCH INDIKÁCIÍ.
(7) Ak vonkají obal veterinárneho lieku neexistuje,
vetky údaje, ktoré by mali by uvedené na vonkajom
obale, musia by uvedené na vnútornom obale.
(8) Ak ide o veterinárny liek registrovaný pod¾a tohto
zákona, môe ústav pre kontrolu veterinárnych lieèiv
povoli alebo poiada, aby na vonkajom obale boli uvedené dodatoèné informácie týkajúce sa distribúcie, drby, predaja alebo akýchko¾vek nevyhnutných bezpeènostných opatrení za predpokladu, e také informácie
neznamenajú poruenie práva niektorého z èlenských
tátov alebo podmienok uvedených v rozhodnutí o registrácii veterinárneho lieku a nemajú charakter reklamy;
tieto dodatoèné informácie sa uvádzajú v okienku
s modrým okrajom, ktoré tieto informácie jednoznaène
odde¾uje od ostatných informácií na vonkajom obale.
(9) Oznaèovanie homeopatického veterinárneho lieku obsahuje:
a) vedecký názov homeopatického základu s uvedením
stupòa zriedenia a liekopisného symbolu; ak vedecký
názov homeopatického základu neexistuje a homeopatický veterinárny liek je zloený z viac ako jedného
homeopatického základu, názov homeopatického
základu môe by iný ako vedecký názov,
b) názov a adresu drite¾a povolenia na výrobu homeopatického veterinárneho lieku,
c) spôsob podania, ak je to potrebné, aj cestu podania,
d) neifrovaný dátum exspirácie s uvedením mesiaca
a roku exspirácie,
e) liekovú formu,
f) ve¾kos balenia,
g) druh zvieraa, ktorému je homeopatický veterinárny
liek urèený,
h) osobitné upozornenie týkajúce sa homeopatického
veterinárneho lieku, ak je to potrebné,
i) èíslo výrobnej are,
j) registraèné èíslo.
(10) Ak je veterinárny liek urèený len na podanie veterinárnym lekárom, ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe udeli výnimku, aby vnútorný obal a vonkají
obal veterinárneho lieku neobsahoval niektoré údaje
uvedené v odsekoch 1 a 9.
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§ 100
Písomná informácia pre
pouívate¾a veterinárneho lieku
(1) Písomná informácia pre pouívate¾a veterinárneho lieku musí by v tátnom jazyku a musí obsahova
a) identifikaèné údaje, a to
1. názov veterinárneho lieku, slovenský a medzinárodný názov lieèiv a pomocných látok, liekovú formu, dávku, cestu podania veterinárneho lieku;
ak veterinárny liek existuje vo viacerých liekových formách alebo s rôznym obsahom dávky, aj
údaje o kadej liekovej forme a obsahu dávky,
2. kvalitatívne zloenie veterinárneho lieku s uvedením lieèiv a pomocných látok so slovenskými názvami a s medzinárodnými názvami a kvantitatívne zloenie s uvedením mnostva úèinných látok
v medzinárodných meracích jednotkách SI sústavy,
3. ve¾kos balenia s uvedením mnostva veterinárneho lieku v hmotnostných, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách,
4. druh úèinku vyjadrený textom pochopite¾ným pre
pouívate¾a veterinárneho lieku,
5. meno a priezvisko, adresu alebo obchodné meno
a sídlo drite¾a registrácie,
b) farmakoterapeutickú skupinu,
c) terapeutické indikácie,
d) druh a kategóriu zvierat, pre ktoré je urèený,
e) informácie potrebné pred pouitím veterinárneho
lieku, a to
1. kontraindikácie,
2. upozornenia na podmienky a spôsob pouitia,
ktoré musia
2.1. zoh¾adòova pecifickú situáciu urèitých kategórií pouívate¾ov,
2.2. obsahova zoznam pomocných látok, ktorých
poznanie je dôleité na úèelné a bezpeèné pouitie veterinárneho lieku,
3. liekové interakcie a iné interakcie ovplyvòujúce
úèinok veterinárneho lieku,
f) ochrannú lehotu pri potravinovom zvierati, aj keï sa
ochranná lehota rovná nule,
g) pouèenie o správnom pouití, najmä o dávkovaní,
spôsobe podania veterinárneho lieku, o èasových intervaloch podania so spresnením momentu, v ktorom sa môe alebo musí veterinárny liek poda,
h) opis neiaducich úèinkov, ktoré mono pozorova
poèas správneho pouívania veterinárneho lieku
a urèenie ïalieho postupu pri ich zistení,
i) odkaz na dátum exspirácie, ktorý je uvedený na obale,
j) výstrahu nepouíva veterinárny liek po uplynutí
tohto dátumu exspirácie,
k) podmienky a spôsob uchovávania,
l) upozornenie na niektoré vidite¾né znaky znehodnotenia,
m) upozornenie, e nepouitý veterinárny liek je potrebné vráti do verejnej lekárne.
(2) Ak je to pod¾a povahy veterinárneho lieku potrebné, musí pouèenie o správnom pouití obsahova aj
údaje o
a) trvaní lieèby,
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b) urèení postupu pri predávkovaní, o príznakoch
a o poskytnutí prvej pomoci,
c) odporúèaní postupu pri vynechaní jednej dávky alebo viacerých dávok,
d) riziku z náhleho preruenia pouitia veterinárneho
lieku,
e) odporúèaní poradi sa s veterinárnym lekárom, ak
príznaky ochorenia pretrvávajú,
f) oznaèenie ve¾kými tlaèenými písmenami NA VETERINÁRNE POUITIE, alebo ak ide o veterinárny
liek, ktorého výdaj je viazaný na veterinárny lekársky predpis, NA VETERINÁRNE POUITIE  VÝDAJ
LEN NA VETERINÁRNY LEKÁRSKY PREDPIS, ak
ide o homeopatický veterinárny liek, oznaèenie HOMEOPATICKÝ VETERINÁRNY LIEK BEZ SCHVÁLENÝCH TERAPEUTICKÝCH INDIKÁCIÍ,
g) osobitné upozornenie pre kadý druh a kategóriu
zvierat,
h) osobitné upozornenie pre osoby, ktoré podávajú veterinárny liek zvierau,
i) osobitné varovanie.
(3) Písomná informácia pre pouívate¾a veterinárneho lieku môe obsahova znaky alebo obrázkové znaky
na vysvetlenie niektorých informácií.
(4) Písomná informácia pre pouívate¾a veterinárneho lieku môe obsahova údaje a informácie uvedené
v odsekoch 1 a 3 okrem tátneho jazyka aj v iných jazykoch, ak sa v nej uvádzajú rovnaké údaje a informácie.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 4 sa nevzahujú na veterinárne lieky uvedené v § 84 ods. 2.
(6) Písomná informácia pre pouívate¾a veterinárneho lieku musí by vloená do vonkajieho obalu veterinárneho lieku, na ktorý sa výluène vzahuje. Písomná
informácia pre pouívate¾a veterinárneho lieku musí
obsahova výrazy, ktoré sú zrozumite¾né pre irokú verejnos.
(7) Ak je veterinárny liek urèený len na podanie veterinárnym lekárom, ústav kontroly veterinárnych lieèiv
môe udeli výnimku, aby písomná informácia pre pouívate¾a veterinárneho lieku
a) neobsahovala niektoré údaje uvedené v odsekoch 1
a 2,
b) nebola v tátnom jazyku.
§ 101
Súhrn charakteristických
vlastností veterinárneho lieku
(1) Súhrn charakteristických vlastností veterinárneho lieku musí by uvedený v tátnom jazyku a musí obsahova údaje a informácie v tomto poradí
a) názov veterinárneho lieku a jeho koncentráciu a liekovú formu,
b) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie veterinárneho
lieku s uvedením lieèiv a pomocných látok, ktorých
poznanie je potrebné na správne podanie veterinárneho lieku, s pouitím medzinárodného neregistrovaného názvu alebo chemického názvu,
c) lieková forma,
d) klinické údaje
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1. cie¾ový druh zvieraa,
2. indikácie pre pouitie so pecifikovaním cie¾ového druhu zvieraa,
3. kontraindikácie,
4. osobitné varovanie pre kadý cie¾ový druh zvieraa,
5. osobitné bezpeènostné opatrenie na pouívanie,
osobitné bezpeènostné opatrenia, ktoré má urobi osoba podávajúca veterinárny liek zvierau,
6. neiaduce úèinky uvedením frekvencie výskytu
a závanosti,
7. pouívanie poèas gravidity, laktácie alebo znáky,
8. liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia,
9. dávkovanie a cesta podania,
10. predávkovanie uvedením príznakov, núdzových
postupov a antidot,
11. ochranná lehota pre rôzne druhy potravín ivoèíneho pôvodu vrátane tých, pre ktoré ochranná lehota je nulová,
e) farmakologické vlastnosti
1. farmakodynamické vlastnosti,
2. farmakokinetické údaje,
f) farmaceutické údaje
1. zoznam pomocných látok,
2. hlavné inkompatibility,
3. èas pouite¾nosti; ak je to potrebné aj èas pouite¾nosti po rekontitúcii veterinárneho lieku alebo po prvom otvorení vnútorného obalu,
4. osobitné bezpeènostné opatrenie na uchovávanie,
5. charakter a zloenie vnútorného obalu,
6. spôsob znekodnenia odpadu tvoreného z nepouitých veterinárnych liekov alebo odpadu vzniknutého z nich a odkaz na pouívaný systém zberu
nepouitých veterinárnych liekov,
g) drite¾ registrácie veterinárneho lieku,
h) registraèné èíslo,
i) dátum prvej registrácie veterinárneho lieku alebo
dátum predåenia platnosti registrácie,
j) dátum revízie textu.
(2) Ak ide o generický veterinárny liek registrovaný
v súlade s postupom uvedeným v § 86 a 97, nemusia sa
uvádza tie èasti súhrnu charakteristických vlastností
referenèného veterinárneho lieku, ktoré sa týkajú indikácií alebo liekových foriem, ktoré boli v patentovej
ochrane pod¾a osobitného predpisu52) v èase, keï bol
generický veterinárny liek uvedený na trh.
Tretí oddiel
Pouívanie veterinárneho lieku
pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti
§ 102
Podávanie veterinárneho lieku
(1) Veterinárny liek je oprávnený zvierau poda
a) veterinárny lekár pod¾a osobitného predpisu64) zodpovedný za oetrenie zvieraa (ïalej len oetrujúci
veterinárny lekár),
64
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b) vlastník zvieraa, drite¾ zvieraa alebo iná osoba,
ktorá koná na zodpovednos vlastníka zvieraa (ïalej len chovate¾), ak
1. bol pouèený o diagnóze, spôsobe podania, indikácii, dávkovaní, dåke lieèby, cie¾ovom druhu zvieraa, kontraindikáciách, negatívnych úèinkoch
a ochrannej lehote podávaného veterinárneho lieku,
2. neexistuje riziko pre bezpeènos spotrebite¾a
z h¾adiska obsahu rezíduí v potravinách ivoèíneho pôvodu, ktoré sa získajú z lieèených potravinových zvierat,
3. bol oetrujúcim veterinárnym lekárom vopred poverený podaním veterinárneho lieku, ktorý toto
poverenie zaznamenal v evidencii pod¾a § 104.
(2) V chove vèiel je oprávnený veterinárny liek poda
a) oetrujúci veterinárny lekár,
b) inpektor zdravia vèiel pod¾a osobitného predpisu,65)
c) chovate¾, ak bol vopred poverený oetrujúcim veterinárnym lekárom alebo inpektorom zdravia vèiel
a ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 1
písm. b) prvom a druhom bode.
(3) Výnimky zo zákazu podávania urèitých látok
s hormonálnym úèinkom a beta-agonistických látok
ustanovuje osobitný predpis.61)
(4) Oetrujúci veterinárny lekár vedie v chove potravinových zvierat evidenciu podaných veterinárnych liekov pod¾a osobitného predpisu.66)
(5) Ak chovate¾ potravinových zvierat v chove na základe poverenia pod¾a odseku 1 písm. b) tretieho bodu
alebo odseku 2 písm. c) podá veterinárny liek alebo vykoná veterinárny úkon, zaznamená túto skutoènos do
registra pod¾a osobitného predpisu.66)
(6) Oetrujúci veterinárny lekár je zodpovedný za odbornos a úèelnos pouitia ním predpísaného alebo
podaného veterinárneho lieku v súlade so súhrnom
charakteristických vlastností veterinárneho lieku.
(7) Veterinárny liek urèený na parenterálne podanie
je oprávnený zvierau poda len oetrujúci veterinárny
lekár.
(8) Ak chovate¾ potravinového zvieraa v chove na základe poverenia oetrujúceho veterinárneho lekára
pod¾a odseku 1 písm. b) tretieho bodu podá veterinárny
liek, je zodpovedný za dodranie pokynov oetrujúceho
veterinárneho lekára, ktoré dostal pri pouèení.
(9) Ak je veterinárny liek urèený pre potravinové zviera, musí ma ustanovenú ochrannú lehotu; ochranná
lehota je lehota medzi posledným podaním veterinárneho lieku potravinovému zvierau za zvyèajných podmienok pouívania a výrobou potravín z tohto zvieraa, aby
sa zabezpeèilo, e potraviny z neho neobsahujú rezíduá
lieèiv v mnostve prekraèujúcom najvyie povolené limity ustanovené osobitným predpisom.67)

) § 12 ods. 2 písm. e) zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 zákona è. 442/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
65
) § 10 ods. 12 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
66
) § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 320/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
67
) Nariadenie (EÚ) è. 37/2010 v platnom znení.
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(10) Oetrujúci veterinárny lekár alebo inpektor
zdravia vèiel je zodpovedný za odbornos a úèelnos pouitia ním predpísaného alebo podaného veterinárneho lieku v chove vèiel v súlade so súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho lieku.
(11) Ak chovate¾ v chove vèiel na základe poverenia
oetrujúceho veterinárneho lekára alebo inpektora
zdravia vèiel pod¾a odseku 2 písm. c) podá veterinárny
liek, je zodpovedný za dodranie pokynov oetrujúceho
veterinárneho lekára alebo inpektora zdravia vèiel.
(12) Ak podaný veterinárny liek vyvoláva neiaduci
úèinok, je chovate¾ potravinového zvieraa povinný
bezodkladne oznámi túto skutoènos oetrujúcemu
veterinárnemu lekárovi.
(13) Ak oetrujúci veterinárny lekár alebo inpektor
zdravia vèiel poverí podaním veterinárneho lieku chovate¾a, zaznamená túto skutoènos v knihe veterinárnych úkonov a uvedie, e chovate¾ bol riadne pouèený
o podávaní veterinárneho lieku; uvedie meno a priezvisko chovate¾a a zápis potvrdí odtlaèkom peèiatky
a podpisom.
(14) Chovate¾ svojím podpisom potvrdí, e bol oetrujúcim veterinárnym lekárom pouèený o podaní veterinárneho lieku v súlade s odsekom 1 a preberá zodpovednos za dodranie pokynov oetrujúceho veterinárneho
lekára alebo inpektora zdravia vèiel.
§ 103
Uchovávanie a znekodòovanie
veterinárneho lieku
(1) Veterinárny lekár je povinný dra zásobu veterinárnych liekov uvedenú v osobitnom predpise,68) len vo
vlastných alebo ním prenajatých priestoroch (ïalej len
príruèný sklad).
(2) O schválení príruèného skladu rozhoduje prísluná regionálna veterinárna a potravinová správa; iados o schválenie príruèného skladu musí obsahova
meno, priezvisko a adresu bydliska veterinárneho lekára, èíslo osvedèenia veterinárneho lekára na vykonávanie súkromnej veterinárnej èinnosti69) a presnú adresu
miesta príruèného skladu.
(3) Príruèný sklad musí spåòa tieto poiadavky:
a) priestory na uchovávanie veterinárnych liekov musia by hygienicky vyhovujúce a technicky zabezpeèené tak, aby sa zabránilo akémuko¾vek pokodeniu
veterinárnych liekov vplyvom svetla, tepla alebo vlhkosti v súlade s poiadavkami, ktoré sa urèili pri ich
registrácii, a v súlade s poiadavkami Európskeho
liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu,
b) v priestore na uchovávanie veterinárnych liekov nemono uchováva iný tovar,
c) priestory na uchovávanie sú vybavené zariadeniami
indikujúcimi nedodranie poadovanej teploty a vlhkosti; teplota a vlhkos sa musia pravidelne kontrolova a zaznamenáva,
d) ak sa na uchovávanie veterinárnych liekov vyadujú
osobitné podmienky na teplotu priestoru, priestor
68
69
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na uchovávanie veterinárnych liekov musí by vybavený zariadením zabezpeèujúcim osobitné podmienky
na teplotu,
e) musí by vybavený osobitnými priestormi alebo zariadením, ktoré je urèené na uchovávanie preexspirovaných veterinárnych liekov po èase ich pouite¾nosti a na uchovávanie veterinárnych liekov,
ktorých uzáver alebo obal sa pokodil, alebo zneèistených veterinárnych liekov,
f) ak je urèený na uchovávanie veterinárnych liekov,
ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky,
musí spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.3)
(4) Veterinárne lieky pre potravinové zvieratá sa
musia uchováva len v príruèných skladoch a musia
by zabezpeèené pred neoprávnenou manipuláciou.
(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa
zruí rozhodnutie o schválení príruèného skladu, ak
a) príruèný sklad prestal spåòa poiadavky pod¾a odseku 3,
b) veterinárny lekár poiadal o zruenie rozhodnutia
o schválení príruèného skladu,
c) veterinárny lekár prestal poskytova veterinárnu
starostlivos.
(6) Chovate¾ môe ma v chovoch potravinových
zvierat v odôvodnených prípadoch pod¾a § 102 ods. 1
písm. b) veterinárne lieky uskladnené, ak
a) èas uchovávania nie je dlhí ako sedem dní,
b) sa uchovávajú v uzavretej miestnosti alebo v pevnej
uzamykate¾nej skrinke a len v nevyhnutne potrebnom mnostve a za dodrania zodpovedajúcich teplotných podmienok,
c) prístup k nim má len chovate¾.
(7) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzahujú na
chovy vèiel.
(8) Veterinárne lieky sa znekodòujú pod¾a osobitného predpisu.59)
(9) Drite¾ povolenia a orgán tátnej správy na úseku veterinárnej farmácie pod¾a § 130 písm. b), ktorý
nakupuje veterinárne lieky pod¾a § 132 písm. g), sa na
úèely tohto zákona povauje za pôvodcu odpadu a jeho
znekodnenie zabezpeèí na vlastné náklady pod¾a osobitného predpisu.59)
(10) Veterinárny lekár alebo iná fyzická osoba-podnikate¾ alebo právnická osoba, ktorá má nespotrebované
veterinárne lieky a ich obaly, preexspirované veterinárne lieky po èase ich pouite¾nosti, veterinárne lieky,
ktorých uzáver alebo obal sa pokodil alebo zneèistil, je
povinný ich znekodni pod¾a osobitného predpisu.59)
(11) Drite¾ povolenia, orgán tátnej správy na úseku
veterinárnej farmácie pod¾a § 130 písm. b) a d), veterinárny lekár alebo iná fyzická osoba-podnikate¾ alebo
právnická osoba uchováva doklad o znekodnení veterinárnych liekov
a) neobsahujúcich omamné látky alebo psychotropné
látky tri roky,

) § 9 ods. 2 písm. k) zákona è. 442/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 6 zákona è. 442/2004 Z. z.
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b) obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné
látky II. skupiny a III. skupiny desa rokov.
(12) Verejná lekáreò je povinná zhromaïova veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdáva ich tátnemu ústavu. tátny ústav sa povauje
za pôvodcu tohto odpadu a zabezpeèí jeho znekodnenie na vlastné náklady pod¾a osobitného predpisu.59)
§ 104
Evidencia veterinárnych liekov
(1) Veterinárny lekár je povinný vies záznam o dátume vyetrenia zvieraa, o jeho chovate¾ovi, o poète
a identifikácii oetrených zvierat, diagnóze, predpísanom veterinárnom lieku, podaných dávkach a o mieste
ich podania, o dåke lieèenia a o urèených ochranných
lehotách; u chovate¾ov vèiel môe záznamy vies inpektor zdravia vèiel. Záznam je veterinárny lekár povinný uchováva pä rokov.
(2) Chovate¾ potravinového zvieraa je povinný
a) vies evidenciu veterinárnych liekov, ktoré podal potravinovému zvierau v registri chovate¾a pod¾a osobitného predpisu,66)
b) písomne poskytnú príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe raz za polrok informácie
o spotrebe veterinárnych liekov v chove potravinových zvierat na základe údajov v registri chovate¾a.
§ 105
Opatrenia na ochranu zdravia
(1) tátna veterinárna a potravinová správa môe zakáza výrobu, dovoz, ve¾kodistribúciu, predaj, drbu
a pouívanie imunologických veterinárnych liekov na
èasti územia alebo na celom území, ak sa zistí, e
a) podávanie imunologického veterinárneho lieku zvieratám bude narúa plnenie národného programu
diagnostiky, ozdravovania alebo tlmenia chorôb
zvierat alebo spôsobí akosti pri osvedèovaní neprítomnosti kontaminácie ivých zvierat alebo potravín
ivoèíneho pôvodu získaných z lieèených potravinových zvierat,
b) choroba, proti ktorej imunologický veterinárny liek
vyvoláva imunitu, sa nevyskytuje vo ve¾kom rozsahu.
(2) O opatreniach uvedených v odseku 1 tátna veterinárna a potravinová správa informuje Komisiu.
(3) Veterinárny liek sa môe predpisova a pouíva
len pre druh zvieraa, pre ktoré je urèený, a v súlade so
súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho
lieku schválenom pri jeho registrácii.
(4) Chovate¾ potravinového zvieraa nesmie
a) ma v drbe a ani pouíva veterinárny liek, ktorý obsahujú lieèivá zakázané pod¾a osobitného predpisu,67)
b) pouíva veterinárny liek bez predchádzajúceho súhlasu veterinárneho lekára.
(5) V chove potravinových zvierat nie je povolené pouívanie premixu pre medikované krmivá, ak nie je súèasou medikovaného krmiva.
70

) Zákon è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Pouívanie veterinárneho
lieku v osobitnom prípade
§ 106
(1) Veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, aby
predili zbytoènému utrpeniu zvieraa, môu výnimoène poda, èi u jednotlivému zvierau, alebo skupine
potravinových zvierat, spoloèenskému zvierau, exotickému druhu zvieraa alebo koòovitému zvierau, ktoré
nie je urèené na potravinové úèely,
a) veterinárny liek registrovaný pod¾a § 84 ods. 1, ktorý
je urèený pre iný druh zvieraa alebo pre rovnaký
druh zvieraa, ale na iné ochorenie,
b) humánny liek registrovaný pod¾a § 46 ods. 1 alebo
veterinárny liek registrovaný v inom èlenskom táte
urèený pre rovnaký druh zvieraa alebo iný druh
zvieraa, na poadované ochorenie alebo na iné
ochorenie, ak neexistuje veterinárny liek uvedený
v písmene a),
c) individuálne pripravený veterinárny liek, ak neexistuje liek pod¾a písmena b).
(2) Ak pre pouitý liek pod¾a odseku 1 a daný druh
potravinového zvieraa, nie je urèená ochranná lehota,
nesmie sa urèi ochranná lehota kratia ako
a) sedem dní, ak ide o vajcia alebo mlieko z týchto zvierat,
b) 28 dní, ak ide o hydinové mäso a mäso cicavcov vrátane tuku a vnútorností z týchto zvierat,
c) 500 stupòodní, ak ide o mäso z rýb, prièom poèet
stupòodní sa zisuje násobením priemernej dennej
teploty vody poètom dní.
(3) Ak ide o homeopatický veterinárny liek, ktorý obsahuje lieèivá uvedené v osobitnom predpise,1) ochranná lehota homeopatického veterinárneho lieku sa nevyaduje.
(4) Pouitie veterinárneho lieku, ktorý je registrovaný
v inom èlenskom táte, povo¾uje ústav kontroly veterinárnych lieèiv na základe iadosti fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá bude veterinárny liek pouíva.
(5) Ak sa pouijú ustanovenia odseku 1, veterinárny
liek urèený na podanie potravinovému zvierau nesmie
obsahova látky, ktoré nie sú povolené pod¾a osobitného predpisu,62) a musí ma urèenú ochrannú lehotu.
§ 107
(1) S veterinárnym liekom alebo látkami, ktoré mono poui ako lieèivo na veterinárne úèely a majú anabolické, protiinfekèné, protiparazitické, protizápalové,
hormonálne alebo psychotropné vlastnosti, môu zaobchádza a pouíva ich len osoby, ktoré sú oprávnené
pod¾a tohto zákona a osobitného predpisu.70)
(2) Chovate¾ potravinového zvieraa musí predloi
na poiadanie príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy doklady o zakúpení, drbe a podávaní
veterinárneho lieku s vlastnosami uvedenými v odseku 1 a veterinárneho lieku, ktorý má urèenú ochrannú
lehotu pre toto zviera v priebehu piatich rokov po jeho
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podaní vrátane prípadu, keï bolo zviera porazené
v priebehu päroèného obdobia.
tvrtý oddiel
Doh¾ad nad veterinárnymi liekmi
§ 108
Kvalita veterinárneho lieku
(1) Kontrola kvality veterinárneho lieku zahàòa vzorkovanie, kritériá hodnotenia kvality, analytické, organizaèné, dokumentaèné a prepúacie postupy, ktoré
zaruèujú, e potrebné analýzy sa skutoène urobili a e
vstupné suroviny, obalový materiál a hotové veterinárne lieky sa neprepustili na pouitie, predaj alebo na ve¾kodistribúciu bez predchádzajúceho posúdenia, èi spåòajú poiadavky na kvalitu.
(2) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe v prípadoch
odôvodnených ochranou verejného zdravia vyadova od
drite¾a registrácie imunologického veterinárneho lieku
alebo biologického veterinárneho lieku, aby pred prepustením uvedených liekov na trh predloil vzorky z kadej
are na preskúanie v ústave kontroly veterinárnych lieèiv alebo v kontrolnom laboratóriu urèenom na tento úèel
a schválenom ústavom kontroly veterinárnych lieèiv. Preskúanie sa má ukonèi do 60 dní od prijatia vzoriek; túto
lehotu môe ústav kontroly veterinárnych lieèiv predåi,
ak si to preskúanie veterinárneho lieku vyaduje.
(3) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe uzna
výsledky preskúania vzorky danej are veterinárneho lieku, ktoré vykonal prísluný orgán iného èlenského tátu alebo kontrolné laboratórium schválené prísluným orgánom iného èlenského tátu.
(4) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv nariadi zákaz
dodávania a pouívania veterinárneho lieku alebo jeho
stiahnutie z trhu, ak
a) sa preukáe, e hodnotenie pomeru rizík a prospechu veterinárneho lieku je za schválených podmienok jeho pouívania nepriaznivé, najmä s prihliadnutím na zdravie a blaho zvierat a na bezpeènos
a prospech pre zdravie spotrebite¾a, ak ide o veterinárny liek na zootechnické pouitie,
b) veterinárny liek nemá iadne lieèivé úèinky na ivoèíny druh, pre ktorý je urèený,
c) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie veterinárneho
lieku nezodpovedá schválenému zloeniu,
d) odporúèaná ochranná lehota nepostaèuje na zabezpeèenie toho, aby potraviny získané z lieèeného potravinového zvieraa neobsahovali reziduá, ktoré môu
predstavova riziko ohrozenia zdravia spotrebite¾a,
e) neboli vykonané kontrolné skúania alebo nebola
splnená iná poiadavka vo vzahu k povoleniu na výrobu pod¾a § 12.
(5) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe prísluný zákaz dodávania a pouívania veterinárneho lieku
alebo jeho stiahnutia z trhu obmedzi len na sporné výrobné are.
(6) Ak sa nedodriavajú ustanovenia vzahujúce sa
na výrobu alebo dovoz veterinárnych liekov z tretích
tátov, ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe pozastavi dovoz veterinárnych liekov z týchto tátov.
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§ 109
Neiaduce úèinky veterinárneho lieku
(1) Neiaduci úèinok veterinárneho lieku je kadá
kodlivá a nechcená reakcia, ktorá vznikne po podaní
veterinárneho lieku v urèených dávkach zvierau, ktorému je veterinárny liek urèený.
(2) Závaný neiaduci úèinok veterinárneho lieku je
kadý neiaduci úèinok veterinárneho lieku, ktorý spôsobuje smr zvieraa, ohrozuje jeho ivot, vyvoláva
zdravotné postihnutie alebo závanú neschopnos
zvieraa prejavujúcu sa vrodenou úchylkou (kongenitálna anomália) alebo znetvorením (malformácia), alebo
vyvolaním trvalých alebo dlhotrvajúcich chorobných
prejavov u lieèeného zvieraa.
(3) Neoèakávaný neiaduci úèinok je neiaduci úèinok veterinárneho lieku, ktorého povaha, závanos
alebo úèinok nie je v zhode so súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho lieku.
(4) Neiaduci úèinok, ktorý sa v súvislosti s veterinárnym liekom vyskytol u èloveka, je úèinok, ktorý je
kodlivý a nezamý¾aný, a ktorý sa vyskytne u èloveka
pri podaní alebo po podaní veterinárneho lieku zvierau.
(5) Zneuitie veterinárneho lieku je úmyselné nadmerné uívanie veterinárneho lieku, trvalé alebo ojedinelé, sprevádzané kodlivými reakciami.
(6) Periodicky aktualizovaná správa o bezpeènosti
veterinárneho lieku je súhrnná správa o vyhodnotení
zaznamenaných neiaducich úèinkoch veterinárneho
lieku doplnená kvalifikovaným rozborom.
(7) túdium bezpeènosti po registrácii veterinárneho lieku je farmako-epidemiologické túdium alebo klinické skúanie veterinárneho lieku vykonané v súlade
s ustanoveniami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností veterinárneho lieku s cie¾om zisti alebo posúdi riziká bezpeènosti registrovaného veterinárneho lieku.
(8) Ak veterinárny liek vyvoláva neiaduci úèinok,
osoba oprávnená predpisova veterinárne lieky alebo
vydáva veterinárne lieky je povinná oznámi bezodkladne túto skutoènos ústavu kontroly veterinárnych
lieèiv.
(9) Laboratórnu kontrolu kvality a bezpeènosti veterinárneho lieku vykonáva ústav kontroly veterinárnych
lieèiv. Ak sa zistia neiaduce úèinky veterinárneho lieku
alebo ak sa kontrolou zistí nevyhovujúca kvalita veterinárneho lieku, ústav kontroly veterinárnych lieèiv môe
nariadi pozastavenie výdaja alebo v závaných prípadoch stiahnutie veterinárneho lieku z trhu.
(10) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku musí ma
nepretrite k dispozícii kvalifikovanú osobu zodpovednú
za dozor nad veterinárnymi liekmi (farmakobdelos) so
sídlom v èlenských tátoch. Táto kvalifikovaná osoba
a) vedie systém, ktorý zaruèuje, e informácie vzahujúce sa na vetky podozrenia z neiaducich úèinkov
oznámené drite¾ovi registrácie veterinárneho lieku
sa zhromaïujú a spracúvajú takým spôsobom, aby
boli prístupné aspoò na jednom presne urèenom
mieste,
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b) pripravuje záznam pre ústav kontroly veterinárnych
lieèiv pod¾a § 98 ods. 1 písm. b) vo forme poadovanej ústavom kontroly veterinárnych lieèiv,
c) zodpovedá za vèasné a úplné predloenie doplòujúcich informácií vyiadaných ústavom kontroly veterinárnych lieèiv potrebných na vyhodnotenie rizík
a prínosov veterinárneho lieku vrátane informácií
o mnostve predaných alebo predpísaných veterinárnych liekov,
d) poskytuje ústavu kontroly veterinárnych lieèiv informácie, ktoré majú vplyv na vyhodnotenie rizík
a prínosov veterinárneho lieku, najmä informácie
vzahujúce sa na poregistraèné túdie bezpeènosti.
(11) Osoba zodpovedná za registráciu veterinárneho
lieku plní úlohy uvedené v odseku 10 pod¾a poiadaviek ústavu kontroly veterinárnych lieèiv.
(12) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv oznámi drite¾ovi registrácie veterinárneho lieku najneskôr do 15
dní od prijatia oznámenia od osoby oprávnenej predpisova veterinárne lieky alebo od osoby oprávnenej vydáva veterinárne lieky výskyt závaného neiaduceho
úèinku veterinárneho lieku.
(13) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv oznámi výskyt
závaného neiaduceho úèinku veterinárneho lieku a neiaduceho úèinku veterinárneho lieku na èloveka na území Slovenskej republiky agentúre a prísluným orgánom
iných èlenských tátov najneskôr do 15 dní od prijatia
oznámenia o výskyte závaného neiaduceho úèinku veterinárneho lieku.
(14) Ak pri hodnotení oznámenia o výskyte závaného
neiaduceho úèinku ústav kontroly veterinárnych lieèiv
dospeje k názoru, e je potrebné zmeni, pozastavi alebo
zrui registráciu veterinárneho lieku, bezodkladne o tom
informuje agentúru, kompetentné orgány iných èlenských tátov a drite¾a registrácie veterinárneho lieku.
(15) Ak ústav kontroly veterinárnych lieèiv z dôvodu
ochrany verejného zdravia bezodkladne pozastaví registráciu veterinárneho lieku, najneskôr nasledujúci
pracovný deò odo dòa pozastavenia registrácie veterinárneho lieku o tom informuje agentúru, Komisiu
a kompetentné orgány iných èlenských tátov.
PIATA ÈAS
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Prvý oddiel
Poiadavky na uvedenie zdravotníckej
pomôcky na trh alebo do prevádzky
§ 110
Registrácia a evidencia výrobcu
zdravotníckej pomôcky
(1) Výrobca zdravotníckej pomôcky je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá za kontrukè71
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né rieenie, výrobu, systém kvality výroby, balenie,
oznaèovanie a úèel urèenia zdravotníckej pomôcky alebo za montovanie, spracovanie, obnovenie, balenie,
oznaèovanie a úèel urèenia prefabrikovaného výrobku.
Povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a z osobitných
predpisov,71) ktoré sa vzahujú na výrobcu zdravotníckej pomôcky, sa vzahujú aj na fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, ktorá montuje, balí, spracúva, obnovuje alebo oznaèuje nálepkou jeden alebo viac prefabrikovaných výrobkov alebo im urèuje úèel urèenia ako
zdravotníckej pomôcke a uvádza ich na trh; plnenie
týchto povinností sa nevzahuje na fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, ktorá montuje alebo prispôsobuje
pacientom zdravotnícke pomôcky u uvedené na trh
v súlade s ich úèelom urèenia.
(2) Výrobca s miestom podnikania alebo so sídlom
v Slovenskej republike, ktorý uvádza zdravotnícku pomôcku na trh alebo uvádza do prevádzky pod¾a osobitných predpisov,71) a fyzická osoba s miestom podnikania alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej
republike, ktorá kompletizuje alebo sterilizuje zdravotnícku pomôcku s cie¾om uvies ju na trh alebo do prevádzky pod¾a osobitných predpisov,71) písomne oznámi
tátnemu ústavu adresu miesta podnikania alebo adresu sídla a opis zdravotníckej pomôcky uvádzanej na
trh alebo do prevádzky (ïalej len registrácia výrobcu).
(3) Ak výrobca, ktorý uvádza zdravotnícku pomôcku
na trh alebo do prevádzky, nemá miesto podnikania
alebo sídlo v niektorom èlenskom táte, urèí fyzickú
osobu s bydliskom alebo fyzickú osobu s miestom podnikania v niektorom èlenskom táte alebo právnickú
osobu so sídlom v niektorom èlenskom táte, ktorú písomne poverí svojím zastupovaním a na ktorú sa môu
obraca prísluné orgány a osoby èlenských tátov (ïalej len splnomocnenec). Na splnomocnenca, ktorý má
bydlisko alebo miesto podnikania, alebo sídlo v Slovenskej republike, sa vzahuje registrácia výrobcu pod¾a
odseku 2. tátny ústav na poiadanie informuje prísluné orgány iných èlenských tátov a Komisiu o údajoch, ktoré predloil výrobca alebo splnomocnenec pri
registrácii výrobcu.
(4) Výrobca zdravotníckej pomôcky triedy IIa, IIb
a III26) s miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo jeho splnomocnenec
písomne oznámi tátnemu ústavu údaje umoòujúce
identifikáciu tohto výrobcu a identifikáciu zdravotníckej pomôcky uvádzanej na trh v Slovenskej republike
spolu s oznaèením a návodom na pouitie (ïalej len
evidencia výrobcu).
(5) tátny ústav po registrácii výrobcu pod¾a odsekov 2
a 3 alebo po evidencii výrobcu pod¾a odseku 4, pridelí
zdravotníckej pomôcke, súprave zloenej z viacerých
zdravotníckych pomôcok alebo druhu zdravotníckej
pomôcky kód. tátny ústav priebene vedie, kontroluje
a aktualizuje databázu pridelených kódov a zdravotníckych pomôcok; ak zdravotnícka pomôcka u nespå-

) Zákon è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 569/2001 Z. z v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 610/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 527/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 582/2008 Z. z.
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òa poiadavky na uvedenie na trh alebo na uvedenie do
prevádzky,71) tátny ústav tejto zdravotníckej pomôcke
zruí registráciu alebo evidenciu formou rozhodnutia
a písomne o tom informuje výrobcu alebo splnomocnenca. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
tátny ústav zruí pridelený kód.
(6) Ak je diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro,
ktorá má znaèku zhody pri zaregistrovaní pod¾a odseku 2,
novým výrobkom, výrobca to uvedie v oznámení tátnemu ústavu. Na základe tohto oznámenia výrobca v priebehu nasledujúcich dvoch rokov predkladá tátnemu
ústavu kadé dva mesiace správu o získaných skúsenostiach vzahujúcich sa na diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro po jej uvedení na trh.
(7) Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro sa
povauje za novú, ak je urèená na
a) analyzovanie novej látky alebo hodnotenie novej velièiny a nebola zabezpeèená sústavná dostupnos
diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro na
trhu Slovenskej republiky poèas predchádzajúcich
troch rokov,
b) pouitie analytického postupu, ktorý sa v Slovenskej
republike nepouíval nepretrite poèas predchádzajúcich troch rokov.
(8) tátny ústav vkladá údaje o registrácii výrobcu,
splnomocnenca a zdravotníckej pomôcky do európskej
databanky zdravotníckych pomôcok (Eudamed);72) pri
vkladaní údajov sa pouíva kód medzinárodne uznávanej nomenklatúry zdravotníckych pomôcok.
§ 111
Klinické skúanie zdravotníckych pomôcok
(1) Klinickému skúaniu podliehajú zdravotnícke pomôcky a aktívne implantovate¾né zdravotnícke pomôcky. Výrobca alebo splnomocnenec je povinný predloi
tátnemu ústavu najmenej 60 dní pred zaèatím klinického skúania
a) zdravotníckej pomôcky vyhlásenie o zdravotníckej
pomôcke urèenej na klinické skúanie,73)
b) aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky
vyhlásenie o aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcke urèenej na klinické skúanie.74)
(2) Pri aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych
pomôckach, zdravotníckych pomôckach triedy III a implantovate¾ných a invazívnych zdravotníckych pomôckach
na dlhodobé pouívanie triedy IIa75) alebo triedy IIb76)
môe výrobca zaèa klinické skúky po uplynutí lehoty
60 dní od písomného oznámenia tátnemu ústavu
o tom, e má v úmysle vykona klinické skúanie, ak
mu tátny ústav v tejto lehote neoznámi zamietavé rozhodnutie odôvodnené ochranou verejného zdravia.
(3) Výrobca môe zaèa klinické skúanie zdravotníckej pomôcky, ktorá je uvedená v odseku 2, aj pred uply72
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nutím 60-dòovej lehoty od písomného oznámenia tátnemu ústavu o tom, e má v úmysle vykona klinické
skúanie zdravotníckej pomôcky, ak mu prísluná
etická komisia vydala súhlasné vyjadrenie k programu
a plánu klinického skúania.
(4) Výrobca môe zaèa klinické skúanie zdravotníckej pomôcky, ktorá nie je uvedená v odseku 2, bezodkladne po písomnom oznámení tátnemu ústavu
o tom, e má v úmysle vykona klinické skúanie zdravotníckej pomôcky, ak prísluná etická komisia vydala
súhlasné vyjadrenie k programu a plánu klinického
skúania.
(5) Na klinické skúanie zdravotníckej pomôcky sa
primerane vzahujú ustanovenia § 29 a 33.
(6) Ak tátny ústav zamietne alebo zruí klinické skúanie zdravotníckej pomôcky, oznámi rozhodnutie
a dôvody prísluným orgánom iných èlenských tátov
a Komisii. Ak tátny ústav poaduje podstatnú zmenu
klinického skúania alebo pozastaví klinické skúanie,
informuje o týchto opatreniach a dôvodoch na ich prijatie prísluné orgány èlenských tátov.
(7) Výrobca alebo splnomocnenec oznámi prísluným orgánom dotknutých èlenských tátov skonèenie
klinického skúania alebo skorie skonèenie klinického skúania zdravotníckej pomôcky s uvedením dôvodov. Ak ide o skorie skonèenie klinického skúania
z bezpeènostných dôvodov, toto oznámenie sa doruèí
prísluným orgánom èlenských tátov a Komisii. Výrobca alebo splnomocnenec je povinný uchováva najmenej 15 rokov od skonèenia klinického skúania písomnú správu podpísanú skúajúcim, ktorá musí
obsahova vyhodnotenie údajov získaných v priebehu
klinického skúania.
§ 112
Uvedenie zdravotníckej pomôcky
na trh alebo do prevádzky
(1) Zdravotnícku pomôcku mono uvies na trh alebo
uvies do prevádzky, ak po jej správnom intalovaní,
udriavaní a pouívaní pod¾a jej úèelu urèenia neohrozí
bezpeènos a zdravie pacientov, pouívate¾ov alebo
iných osôb.
(2) Poèas ve¾trhov, výstav a prezentácií mono predvádza zdravotnícke pomôcky, ktoré nezodpovedajú
poiadavkám, ktoré sú uvedené v tomto zákone a osobitnými predpismi,71) ak je to na vidite¾nom paneli zrete¾ne uvedené spolu s upozornením, e tieto zdravotnícke pomôcky mono uvies na trh alebo uvies do
prevádzky, ak sa splnia poiadavky uvedené v tomto
zákone a v osobitných predpisoch.71)
(3) Zakazuje sa uvádza na trh ortuové teplomery,
ktoré sú urèené na meranie telesnej teploty a sfygmomanometre urèené irokej verejnosti.

) Rozhodnutie Komisie è. 2010/227/EÚ z 19. apríla 2010 o Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (Eudamed) (Ú. v. EÚ L 102,
23. 4. 2010).
73
) Príloha è. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 582/2008 Z. z.
74
) Príloha è. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 527/2008 Z. z.
75
) Príloha è. 9 èas III bod 2.1. písm. c) a bod 2.4. písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 582/2008 Z. z.
76
) Príloha è. 9 èas III bod 2.1. písm. c) a bod 2.4. nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 582/2008 Z. z.
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(4) tátny ústav písomne poiada Komisiu o prijatie
potrebných opatrení, ak
a) pouitie pravidiel triedenia zdravotníckych pomôcok
vyaduje rozhodnutie Komisie,
b) by sa zdravotnícka pomôcka mala zatriedi odchylne
od pravidiel triedenia,
c) urèený postup posudzovania zhody zdravotníckej
pomôcky alebo skupiny zdravotníckych pomôcok je
nevhodný,
d) je potrebné rozhodnutie o tom, èi posudzovaný výrobok alebo skupina výrobkov zodpovedá poiadavkám na zdravotnícku pomôcku.
(5) Výrobca zdravotníckej pomôcky je oprávnený dodáva zdravotnícku pomôcku, za ktorej uvedenie na trh
zodpovedá, nemocnièným lekáròam, verejným lekáròam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, zdravotným
poisovniam a pacientom; nie je oprávnený úètova
cenu obchodného alebo sprostredkovate¾ského výkonu.16)
Druhý oddiel
Doh¾ad nad zdravotníckymi pomôckami
§ 113
Nesprávne alebo chýbajúce
oznaèenie znaèkou zhody CE
(1) Ak tátny ústav zistí, e oznaèenie zdravotníckej
pomôcky znaèkou zhody CE je umiestnené nesprávne
alebo oznaèenie chýba, nariadi výrobcovi alebo splnomocnencovi vykona nápravu. Ak výrobca alebo splnomocnenec nevykoná nápravu, tátny ústav prijme potrebné opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie
uvádzania zdravotníckej pomôcky na trh alebo uvádzania do prevádzky, alebo na jej stiahnutie z trhu alebo
z prevádzky a dohliada, èi výrobca alebo splnomocnenec uloené opatrenia vykonal.
(2) tátny ústav uplatní opatrenia uvedené v odseku 1
aj vtedy, ak výrobca alebo splnomocnenec oznaèenie
znaèkou zhody CE pouil
a) na oznaèenie nevyhovujúcej zdravotníckej pomôcky
alebo
b) v súlade s týmto zákonom, ale neprimeraným spôsobom na oznaèenie výrobkov, na ktoré sa nevzahuje
tento zákon.
(3) tátny ústav informuje Komisiu a prísluné orgány iných èlenských tátov o prijatých opatreniach uvedených v odseku 1 aj s odôvodnením rozhodnutia.
§ 114
Opatrenia na ochranu zdravia
a bezpeènosti pouívania
(1) tátny ústav v záujme zabezpeèenia ochrany
zdravia a bezpeènosti pouívania môe
a) zakáza
1. klinické skúanie zdravotníckej pomôcky, aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky alebo skupiny zdravotníckych pomôcok,
77

) § 3 ods. 2 Trestného poriadku.
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2. uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky
zdravotníckej pomôcky, aktívnej implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky, diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro alebo skupiny zdravotníckych pomôcok,
b) nariadi stiahnutie zdravotníckej pomôcky, aktívnej
implantovate¾nej zdravotníckej pomôcky, diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro alebo skupiny
zdravotníckych pomôcok z trhu alebo z prevádzky.
(2) tátny ústav pred prijatím opatrenia uvedeného
v odseku 1 umoní výrobcovi alebo splnomocnencovi
predloi jeho vyjadrenie okrem prípadu, ak to z dôvodu naliehavosti nie je moné. tátny ústav informuje
Komisiu a prísluné orgány iných èlenských tátov
o prijatých opatreniach a uvedie dôvody ich prijatia.
(3) O opatreniach pod¾a odseku 1 alebo § 113 vydá
tátny ústav rozhodnutie, ktoré obsahuje dôvody, na
základe ktorých ho tátny ústav vydal, a pouèenie
o monosti poda odvolanie a lehotu na podanie odvolania. tátny ústav rozhodnutie bezodkladne doruèí
dotknutej osobe.
(4) tátny ústav prijme primerané opatrenia s cie¾om
vèas varova pouívate¾ov zdravotníckej pomôcky pred
zistenými rizikami.
(5) Ak sa tátny ústav rozhodne stiahnu z trhu zdravotnícku pomôcku, ktorá je vyrábaná v inom èlenskom
táte, informuje o tom výrobcu zdravotníckej pomôcky
alebo jeho splnomocnenca na adrese uvedenej na
stiahnutej zdravotníckej pomôcke.
§ 115
Mlèanlivos a dôvernos
(1) tátny ústav je povinný zachováva mlèanlivos o dôverných informáciách získaných pri plnení úloh; to sa nevzahuje na plnenie povinností súvisiacich so vzájomným
poskytovaním informácií pod¾a tohto zákona a s poskytovaním informácií pod¾a osobitných predpisov.77)
(2) Za dôverné informácie sa nepovaujú informácie
a) o registrácii výrobcu a evidencii výrobcu,
b) od výrobcu alebo splnomocnenca, ktoré poskytol pouívate¾om zdravotníckej pomôcky v súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré sa týkajú nehôd, porúch
alebo zlyhaní zdravotníckej pomôcky,
c) uvedené v certifikáte o posudzovaní zhody alebo
v zmene, doplnení, pozastavení alebo v zruení certifikátu o posudzovaní zhody.
Tretí oddiel
Nehody, poruchy a zlyhania
zdravotníckych pomôcok
§ 116
Zaznamenávanie a evidencia nehody,
poruchy a zlyhania zdravotníckej
pomôcky po jej uvedení na trh
(1) Za nehodu, poruchu a zlyhanie zdravotníckej pomôcky sa povauje kadá porucha fungovania alebo
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zmena charakteristických vlastností alebo úèinnosti
výkonu zdravotníckej pomôcky, alebo kadý nedostatok v oznaèení alebo v návode na pouitie, ktorý
a) by mohol spôsobi smr alebo spôsobil smr alebo
závané pokodenie zdravotného stavu pacienta alebo pouívate¾a,
b) je príèinou sústavného sahovania zdravotníckej pomôcky alebo zdravotníckych pomôcok rovnakého
typu z trhu výrobcom alebo jeho splnomocnencom.
(2) Zdravotnícki pracovníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisovne, výrobcovia a ich
splnomocnenci sú povinní bezodkladne oznamova nehody, poruchy a zlyhania uvedené v odseku 1 tátnemu
ústavu.
(3) tátny ústav zaznamenáva a vyhodnocuje údaje
o oznámených nehodách, poruchách a zlyhaniach
zdravotníckych pomôcok.
(4) tátny ústav môe nariadi pozastavenie výdaja
zdravotníckej pomôcky, jej stiahnutie z trhu alebo
stiahnutie z prevádzky, ak sa zistí, e nehoda, porucha
alebo zlyhanie zdravotníckej pomôcky by mohlo spôsobi smr alebo spôsobilo smr alebo závané pokodenie zdravotného stavu pacienta.
(5) Ak zdravotnícky pracovník, poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisovòa oznámi nehodu,
poruchu alebo zlyhanie zdravotníckej pomôcky pod¾a
odseku 2 tátnemu ústavu, tátny ústav je povinný
preveri, èi výrobca je o nehode, poruche a zlyhaní informovaný. Ak výrobca o nehode, poruche alebo zlyhaní zdravotníckej pomôcky nie je informovaný, tátny
ústav je povinný výrobcu o nehode, poruche alebo zlyhaní zdravotníckej pomôcky informova.
(6) tátny ústav po vyhodnotení oznámenia pod¾a odseku 2 v súèinnosti s výrobcom alebo jeho splnomocnencom bezodkladne informuje prísluné orgány iných
èlenských tátov a Komisiu o nehode, poruche alebo
zlyhaní zdravotníckej pomôcky a o opatreniach, ktoré
prijal alebo sa pripravuje prija na zabránenie ich opätovného výskytu.
tvrtý oddiel
Nakladanie so zdravotníckymi pomôckami
v zdravotníckych zariadeniach
§ 117
(1) Zdravotnícke pomôcky sa musia v zdravotníckych
zariadeniach a oèných optikách, ktoré ich pouívajú
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, uchováva
tak, aby neprilo k ich pokodeniu alebo zneuitiu.
(2) Zdravotnícki pracovníci sú povinní zabezpeèi
uchovávanie zdravotníckych pomôcok pod¾a poiadaviek Slovenského farmaceutického kódexu.
(3) V zdravotníckych zariadeniach môu pacientom
podáva zdravotnícke pomôcky len zdravotnícki pracovníci v súlade s návodom na pouitie zdravotníckej
pomôcky.
78
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(4) Zdravotná poisovòa, ktorá obstarala poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti zdravotnícke pomôcky
pod¾a osobitného predpisu,20) je povinná zabezpeèi,
aby boli dodané poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti
v súlade s poiadavkami na správnu ve¾kodistribuènú
prax a zabezpeèi, aby nedolo k ich pokodeniu alebo
zneuitiu.
(5) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti, ktorému
zdravotnícke pomôcky obstarala zdravotná poisovòa,
je povinný zabezpeèi ich uchovávanie v súlade s poiadavkami správnej lekárenskej praxe a zabezpeèi, aby
nedolo k ich pokodeniu alebo zneuitiu.
(6) Ústavné zdravotnícke zariadenie, ktoré nemá
zriadenú nemocniènú lekáreò, je povinné v spolupráci
s verejnou lekáròou alebo nemocniènou lekáròou iného ústavného zdravotníckeho zariadenia zabezpeèi
uchovávanie zdravotníckych pomôcok v súlade s poiadavkami správnej lekárenskej praxe a zabezpeèi, aby
nedolo k ich pokodeniu alebo zneuitiu.
(7) Správny postup pri uchovávaní zdravotníckych
pomôcok pouívaných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpeèi poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti.
(8) Zdravotnícke pomôcky sa znekodòujú pod¾a osobitného predpisu.59)
(9) Drite¾ povolenia sa na úèely tohto zákona povauje za pôvodcu odpadu a jeho znekodnenie zabezpeèí
na vlastné náklady pod¾a osobitného predpisu.59)
Piaty oddiel
Oèné optiky
§ 118
(1) Oèné optiky poskytujú sluby súvisiace so zabezpeèovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje
na zdravotnú starostlivos poskytovanú zdravotníckymi
zariadeniami zhotovovaním, opravou, úpravou, výdajom a predajom optických zdravotníckych pomôcok.
Oèná optika môe vykonáva èinnos spojenú so zaobchádzaním so zdravotníckymi pomôckami na základe
oprávnenia pod¾a osobitného predpisu78) a na základe
súhlasného posudku vydaného tátnym ústavom. tátny ústav vydá súhlasný posudok, ak oèná optika spåòa
poiadavky na materiálne a priestorové vybavenie.
(2) Poiadavky na materiálne a priestorové vybavenie
oèných optík musia by splnené po celý èas vykonávania èinnosti spojenej so zaobchádzaním so zdravotníckymi pomôckami. tátny ústav pozastaví èinnos oènej
optike, a to najviac na 90 dní, ak nespåòa poiadavky
na materiálne a priestorové vybavenie oèných optík;
v rozhodnutí mu súèasne uloí povinnos odstráni zistené nedostatky. Ak oèná optika neodstráni v urèenej
lehote zistené nedostatky, tátny ústav rozhodne o zruení súhlasného posudku pod¾a odseku 1.
(3) Ustanovenia § 23 ods. 1 písm. i), k), l), n), q), x), y),
z) a ag) a § 112 a 117 sa na oèné optiky vzahujú primerane.

) Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov.
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IESTA ÈAS
PREDPISOVANIE A VÝDAJ
Prvý oddiel
Predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín
§ 119
Oprávnenie predpisova humánne lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
(1) Predpisova humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny je oprávnený lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivos
a) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe79) na inom mieste ako v zdravotníckom
zariadení,
b) v zdravotníckom zariadení, na základe povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,46)
c) v pracovnoprávnom vzahu alebo obdobnom pracovnom vzahu k poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti.
(2) Predpisujúci lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení predpisuje humánny liek a dietetickú
potravinu na lekársky predpis alebo na objednávku
a zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz alebo na
objednávku.
(3) Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení predpisuje humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu na objednávku; humánny
liek a dietetickú potravinu predpisuje na lekársky
predpis a zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz
len pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej sluby.
(4) Humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny55) sa predpisuje na osobitnom tlaèive lekárskeho predpisu oznaèenom ikmým modrým pruhom alebo na osobitnom
tlaèive objednávky oznaèenom ikmým modrým pruhom; tieto tlaèivá sa musia evidova.
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dôvodov nevhodný. Medicínske dôvody zákazu výdaja
náhradného humánneho lieku nevhodného pre pacienta je predpisujúci lekár povinný zaznamena do
zdravotnej dokumentácie pacienta. Názov humánneho
lieku, ktorý predpisujúci lekár zakazuje z medicínskych dôvodov vyda pacientovi, je povinný uvies na
rubovej strane lekárskeho predpisu.
(7) Náhradný humánny liek je humánny liek s rovnakým lieèivom, rovnakou cestou podania, rovnakou
liekovou formou a rovnakým mnostvom lieèiva v liekovej forme, rovnakou alebo niou úhradou zdravotnej
poisovne a s rovnakou alebo niou úhradou pacienta
ako liek predpísaný na lekárskom predpise.
(8) Humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ak sa má uhrádza alebo èiastoène
uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia,
je oprávnený predpísa predpisujúci lekár, ktorému
Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou pridelil èíselný kód, a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisovòou, v ktorej je pacient poistený.
(9) Predpisujúci lekár, ktorý nemá uzatvorenú
zmluvu so zdravotnou poisovòou, v ktorej je pacient
poistený (ïalej len nezmluvný lekár), je oprávnený
predpísa humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5,
zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, ak
mu poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivos; nezmluvný lekár pri predpisovaní humánnych liekov spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín pri poskytovaní neodkladnej
zdravotnej starostlivosti postupuje pod¾a § 120 ods. 1
písm. l), pri poskytovaní inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti postupuje pri predpisovaní humánnych liekov spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pod¾a § 120
ods. 1 písm. m).

(5) Ak ide o lieèivo uvedené v prílohe è. 1, predpisujúci lekár je povinný predpísa humánny liek s obsahom
tohto lieèiva uvedením názvu lieèiva. Predpisujúci lekár môe pri predpisovaní pod¾a prvej vety uvies na lekárskom predpise aj názov humánneho lieku. Predpisujúci lekár okrem názvu lieèiva a mnostva lieèiva,
uvedie aj cestu podania, liekovú formu, ve¾kos a poèet
dávok v hmotnostných, objemových alebo kusových
jednotkách. Ak ide o lieèivá, ktoré nie sú uvedené v prílohe è. 1, predpisujúci lekár je povinný predpísa humánny liek uvedením názvu lieku. Za správny výber
lieèiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej
formy lieku, ve¾kosti a poètu dávok v hmotnostných,
objemových alebo kusových jednotkách pri predpisovaní humánneho lieku v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti80) je zodpovedný predpisujúci lekár.

(10) Lekár so pecializáciou v príslunom pecializaènom odbore (ïalej len odborný lekár), ktorému
Úrad pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou pridelil èíselný kód a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisovòou, v ktorej je pacient poistený, je povinný predpísa
humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, a ich
predpisovanie je viazané na odbornos lekára. Lekár so
pecializáciou v pecializaènom odbore veobecné lekárstvo a lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore pediatria (ïalej len veobecný lekár) môe predpísa humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5,
zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ktoré sú
viazané na odbornos lekára len na základe písomného
odporúèania odborného lekára; na písomné odporúèanie odborného lekára sa ustanovenia odsekov 5 a 6
vzahujú primerane.

(6) Pri predpisovaní humánneho lieku pod¾a odseku 5
môe predpisujúci lekár zakáza výdaj náhradného humánneho lieku, ktorý je pre pacienta z medicínskych

(11) Odborný lekár v odporúèaní veobecnému lekárovi uvedie ako dlho má veobecný lekár humánny liek
predpísaný spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravot-

79
80

) § 10 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 4 ods. 3 zákona è. 576/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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nícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pacientovi
predpisova; táto lehota nesmie presiahnu es mesiacov. Veobecný lekár pri predpisovaní napíe na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o humánny liek
alebo dietetickú potravinu, alebo na rubovú stranu lekárskeho poukazu, ak ide o zdravotnícku pomôcku, poznámku NA ODPORÚÈANIE ODBORNÉHO LEKÁRA
s uvedením mena a priezviska a kódu odborného lekára,
názvu, sídla a kódu poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúèal
predpísanie humánneho lieku spôsobom uvedeným
v odseku 5, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. Veobecný lekár poznámku autorizuje odtlaèkom
svojej peèiatky, dátumom a vlastnoruèným podpisom.

(13) Predpisujúcemu lekárovi sa pri predpisovaní
humánneho lieku spôsobom uvedeným v odseku 5,
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny zakazuje
urèova pacientovi, v ktorej verejnej lekárni a výdajni
zdravotníckych pomôcok si má humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vybra.

(12) Predpisujúci lekár je povinný
a) pri predpisovaní humánneho lieku spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny postupova úèelne a hospodárne
pod¾a súèasných poznatkov farmakoterapie v súlade so súhrnom charakteristických vlastností humánneho lieku schválenom pri jeho registrácii,
zdravotnícku pomôcku len na úèel urèenia uvedený
v ES vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky a dietetickú potravinu na úèel urèenia uvedený v návode
na pouívanie schválenom pri uvádzaní dietetickej
potraviny na trh,
b) zaznamena v zdravotnej dokumentácii pacienta
a v liekovej knike poistenca, ak ju poistencovi vydala zdravotná poisovòa, predpísanie humánneho lieku spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotníckej
pomôcky a dietetickej potraviny,
c) pri predpisovaní humánneho lieku informova pacienta o maximálnej výke doplatku pacienta za navrhovaný humánny liek, o monosti náhradného
humánneho lieku a o maximálnej výke doplatku
pacienta za náhradný humánny liek,
d) potvrdi opravu náleitostí lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu odtlaèkom svojej peèiatky a podpisom,
e) urobi opatrenia na zabránenie zneuitia tlaèiva lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu, objednávky, osobitného tlaèiva lekárskeho predpisu oznaèeného ikmým modrým pruhom a osobitného tlaèiva
objednávky oznaèeného ikmým modrým pruhom
a svojej peèiatky cudzou osobou,
f) pouíva tlaèivo lekárskeho predpisu, lekárskeho
poukazu, objednávky, osobitné tlaèivo lekárskeho
predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom a osobitné tlaèivo objednávky oznaèené ikmým modrým
pruhom, ktoré spåòa poiadavky na ich vyhotovenie
pod¾a tohto zákona,
g) pri predpisovaní humánneho lieku spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny uvies na lekárskom predpise alebo
lekárskom
poukaze
poznámku
HRADÍ
PACIENT, ak ich so súhlasom pacienta predpísal
nad rámec rozsahu úhrady z verejného zdravotného
poistenia pod¾a osobitného predpisu28) alebo ak je
nezmluvným lekárom.

(15) Osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá cestuje do iného tátu Schengenskej
dohody a ktorá na základe indikácie lekára musí v priebehu tohto obdobia uíva lieky s obsahom omamnej
látky alebo psychotropnej látky, vydá farmaceut samosprávneho kraja osvedèenie na drbu lieku s obsahom
omamnej látky alebo psychotropnej látky na lieèebný
úèel (ïalej len osvedèenie). Vzor jednotného formulára
osvedèenia je uvedený v osobitnom predpise.81) Osvedèenie sa vydá na základe predloenia lekárskeho predpisu pre kadý druh lieku s obsahom omamnej látky
alebo psychotropnej látky osobitne a má platnos najviac 30 dní. Farmaceut samosprávneho kraja si ponechá kópiu osvedèenia.

81

(14) Predpisujúcemu lekárovi sa nesmie vyda humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo
psychotropnej látky II. skupiny, ktorý táto osoba predpísala na osobitnom tlaèive lekárskeho predpisu oznaèeného ikmým modrým pruhom, ak na tomto lekárskom
predpise nie je uvedená poznámka predpisujúceho
lekára ad manus medici, alebo ak neboli predpísané
pod¾a odseku 12.

(16) Predpisujúci lekár môe osobe uvedenej v odseku 15 predpisova humánne lieky s obsahom omamnej
látky alebo psychotropnej látky najviac na 30 dní.
(17) V zdravotne indikovaných prípadoch je lekár
oprávnený predpisova humánne lieky spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícke pomôcky a dietetické
potraviny uhrádzané na základe verejného zdravotného
poistenia aj pre seba a pre jemu blízke osoby;82) môu ich
predpisova na základe dohody so zdravotnou poisovòou, v ktorej je lekár alebo jemu blízke osoby verejne
zdravotne poistené, na úèet tejto zdravotnej poisovne.
(18) Lekár oprávnený predpisova humánne lieky spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícke pomôcky
a dietetické potraviny pod¾a odseku 17 je povinný vies
evidenciu o predpísaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach alebo dietetických potravinách
v rozsahu a spôsobom pod¾a dohody uzatvorenej so zdravotnou poisovòou; ustanovenia osobitného predpisu83)
sa na lekára predpisujúceho humánne lieky spôsobom
uvedeným v odseku 5, zdravotnícke pomôcky a dietetické
potraviny pre seba a pre jemu blízke osoby nevzahujú.
§ 120
Lekársky predpis, lekársky poukaz a objednávka
(1) Lekársky predpis a lekársky poukaz musia obsahova
a) meno, priezvisko, adresu bydliska a rodné èíslo pacienta; ak ide o humánny liek, zdravotnícku pomôc-

) Príloha 1 rozhodnutia výkonného výboru z 22. decembra 1994 týkajúceho sa osvedèenia stanoveného v èlánku 75 na prepravu omamných drog a psychotropných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2; Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.
82
) § 116 Obèianskeho zákonníka.
83
) Zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ku alebo dietetickú potravinu uhrádzanú na základe
verejného zdravotného poistenia aj kód zdravotnej
poisovne, v ktorej je pacient poistený,
b) názov lieèiva alebo lieèiv obsiahnutých v humánnom
lieku, ak humánny liek existuje vo viacerých liekových formách alebo s rôznym obsahom dávky, aj
údaje o liekovej forme, jej mnostve v jednom balení
vyjadrenom v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a o sile lieku, názov dietetickej
potraviny, názov zdravotníckej pomôcky a presné
oznaèenie individuálne zhotovovanej zdravotníckej
pomôcky,
c) kód humánneho lieku,
d) kód zdravotníckej pomôcky,
e) kód dietetickej potraviny,
f) zloenie individuálne pripravovaného humánneho
lieku; pri zámernom prekroèení najvyej dávky lieèiva v humánnom lieku musí predpisujúci lekár
dávku lieèiva vypísa slovom po latinsky a oznaèi ju
výkrièníkom,
g) pri predpisovaní viac ako jedného originálneho balenia hromadne vyrábaného humánneho lieku, dietetickej potraviny alebo väèieho poètu dávok individuálne pripravovaného lieku, alebo väèieho poètu
balení zdravotníckej pomôcky vyznaèí predpisujúci
lekár na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze poèet balení alebo dávok rímskou èíslicou a slovom po latinsky; predpísaný poèet balení humánneho lieku nesmie prekroèi poèet balení potrebných
na lieèbu pacienta v trvaní troch mesiacov, ak pacient predpísaný humánny liek pravidelne uíva,
alebo na lieèbu pacienta v trvaní jedného mesiaca,
ak humánny liek sa predpisuje prvý raz,
h) pri predpisovaní hromadne vyrábaného humánneho
lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo
psychotropnej látky II. skupiny vyznaèí predpisujúci lekár na osobitnom tlaèive lekárskeho predpisu
oznaèenom ikmým modrým pruhom poèet balení
a mnostvo omamnej látky alebo psychotropnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené
v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a mnostvo omamnej látky alebo psychotropnej látky v jednej dávke slovom po latinsky;
predpísaný poèet balení humánneho lieku vo vetkých liekových formách s obsahom omamnej látky II
a III. skupiny alebo psychotropnej látky II. a III. skupiny nesmie prekroèi poèet balení potrebných na
lieèbu pacienta v trvaní jedného mesiaca a nesmú sa
predpisova na lekárskom predpise s poznámkou
REPETETUR,
i) diagnózu vyjadrenú písmenom a èíslovkami pod¾a
platnej medzinárodnej tatistickej klasifikácie chorôb a pridruených zdravotných problémov,
j) dávkovanie, èasový reim uívania humánneho lieku alebo dietetickej potraviny a spôsob podania humánneho lieku alebo dietetickej potraviny,
k) pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej
pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe odporúèania odborného lekára, na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu poznámku
NA
ODPORÚÈANIE
ODBORNÉHO
LEKÁRA s uvedením mena a priezviska, názvu
a sídla poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, jeho
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kódu a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúèal
predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, odtlaèok peèiatky
predpisujúceho lekára, dátum a jeho vlastnoruèný
podpis,
l) poznámku NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ak ide o humánny liek,
zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu
predpísanú pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej
starostlivosti pri plnej alebo èiastoènej úhrade na
základe verejného zdravotného poistenia,
m) poznámku HRADÍ PACIENT na lícnej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a poznámku NEZMLUVNÝ LEKÁR na rubovej strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ak
humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpisuje predpisujúci lekár, ktorý nemá uzatvorenú
zmluvu
o
poskytovaní
zdravotnej
starostlivosti so zdravotnou poisovòou, v ktorej je
pacient poistený,
n) dátum vystavenia lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
o) kód poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti,
p) odtlaèok peèiatky s kódom predpisujúceho lekára
alebo kód predpisujúceho lekára, ak sa pri vypåòaní
lekárskeho predpisu pouíva výpoètová technika,
r) podpis predpisujúceho lekára,
s) odtlaèok peèiatky s názvom a kódom poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, s menom, priezviskom
a kódom predpisujúceho lekára,
t) kód poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti a kód
odborného lekára, ktorý odporúèal veobecnému lekárovi predpísa humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu,
u) ak ide o humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo
dietetickú potravinu, ktorého úhrada na základe verejného zdravotného poistenia podlieha schváleniu
zdravotnou poisovòou pacienta, sa na zadnej strane lekárskeho predpisu vyznaèí súhlas príslunej
zdravotnej poisovne.
(2) Predpisujúci lekár je povinný riadne a èitate¾ne
vyplni lekársky predpis alebo lekársky poukaz pod¾a
odseku 1. Za úplnos a správnos vyplnenia lekárskeho
predpisu alebo lekárskeho poukazu zodpovedá lekár,
ktorý lekársky predpis alebo lekársky poukaz vyplnil.
(3) Osoba oprávnená vydáva lieky nevydá humánny
liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ak
a) lekársky predpis alebo lekársky poukaz nie je vyplnený pod¾a odseku 1, okrem dôleitého humánneho
lieku, o vydaní ktorého rozhodne osoba oprávnená
vyda humánny liek s prihliadnutím na naliehavos
podania humánneho lieku pacientovi, ak ide o bezprostredné ohrozenie ivota alebo hrozí závané
zhorenie jeho zdravotného stavu,
b) nie sú splnené poiadavky uvedené v odsekoch 4 a 9,
c) lekársky predpis a lekársky poukaz obsahuje text,
ktorý má pod¾a odseku 20 charakter reklamy.
(4) Platnos lekárskeho predpisu je
a) sedem dní na hromadne vyrábaný humánny liek
a individuálne pripravovaný humánny liek, ak neob-
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sahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny,
b) pä dní na humánny liek s obsahom omamnej látky
II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny,
c) tri dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika,
d) jeden deò na humánny liek predpísaný lekárom lekárskej sluby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej sluby.
(5) Platnos lekárskeho poukazu je jeden mesiac.
Platnos lekárskeho poukazu na individuálne zhotovenie ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky na
mieru alebo stomatologickej zdravotníckej pomôcky na
mieru je tri mesiace.
(6) Deò vystavenia lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapoèítava.
(7) Na jednom tlaèive lekárskeho predpisu predpisujúci lekár predpisuje najviac dva druhy humánneho
lieku alebo dva druhy lieèiva. Ak ide o humánny liek obsahujúci omamnú látku II. skupiny alebo psychotropnú látku II. skupiny, lekár na jednom tlaèive lekárskeho predpisu alebo objednávky predpisuje len jeden
druh humánneho lieku. Na jednom tlaèive lekárskeho
poukazu predpisujúci lekár predpisuje len jeden druh
zdravotníckej pomôcky.
(8) Osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu oznaèené
ikmým modrým pruhom vyplní predpisujúci lekár
trojmo. Prvopis a prvú kópiu lekárskeho predpisu vydá
pacientovi, druhú kópiu si ponechá. Ak ide o humánny
liek, ktorý je plne uhrádzaný alebo èiastoène uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, verejná lekáreò pouije prvopis ako doklad k faktúre a prvú
kópiu ako doklad k záznamu o výdaji humánneho lieku
s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny. Ak ide o humánny liek, ktorý
nie je uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, verejná lekáreò pouije prvopis a prvú kópiu
ako doklad k záznamu o výdaji humánneho lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej
látky II. skupiny.
(9) Osoba oprávnená vydáva lieky je povinná overi
totonos osoby, ktorej vydáva humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej
látky II. skupiny, a na rubovú stranu kópie lekárskeho
predpisu zaznamená meno a priezvisko, èíslo preukazu
totonosti tejto osoby, ktorá musí ma vek najmenej
18 rokov.
(10) Objednávka a peciálna objednávka urèená na
výdaj transfúzneho lieku musí obsahova
a) názov a odtlaèok peèiatky poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti, názov oddelenia zdravotníckeho zariadenia, meno a priezvisko zodpovedného zdravotníckeho pracovníka,
b) dátum vystavenia objednávky a peciálnej objednávky,
c) kód a názov humánneho lieku,
d) kód predpisujúceho lekára,
e) odtlaèok peèiatky predpisujúceho lekára s menom
a priezviskom a jeho podpis.
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(11) Osobitná objednávka na individuálnu prípravu
lieku na inovatívnu lieèbu musí obsahova
a) názov a odtlaèok peèiatky poskytovate¾a zdravotnej
starostlivosti, názov oddelenia zdravotníckeho zariadenia, meno a priezvisko zodpovedného zdravotníckeho pracovníka,
b) opis prípravy lieku na inovatívnu lieèbu a jeho charakteristické vlastnosti, ak ide osobitnú objednávku
na individuálnu prípravu lieku na inovatívnu lieèbu,
c) dátum vystavenia osobitnej objednávky,
d) kód predpisujúceho lekára,
e) odtlaèok peèiatky predpisujúceho lekára s menom
a priezviskom a jeho podpis.
(12) Pri výdaji humánneho lieku alebo dietetickej potraviny predpísanej na lekárskom predpise alebo na
objednávke alebo pri výdaji zdravotníckej pomôcky
predpísanej na lekárskom poukaze alebo na objednávke osoba oprávnená vydáva lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny je povinná potvrdi výdaj
humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny svojím podpisom na lekárskom predpise, lekárskom poukaze alebo na objednávke, odtlaèkom peèiatky verejnej lekárne alebo výdajne
zdravotníckych pomôcok alebo oènej optiky a dátumom výdaja.
(13) Osoba oprávnená vydáva lieky, zdravotnícke
pomôcky a dietetické potraviny pri výdaji humánneho
lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny je povinná vyznaèi na lekárskom predpise alebo na
lekárskom poukaze èas ceny vydaného humánneho
lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktorú uhrádza prísluná zdravotná poisovòa,
a èas ceny vydaného humánneho lieku, zdravotníckej
pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktorú uhrádza
poistenec. Osoba oprávnená vydáva lieky pri výdaji
humánneho lieku potvrdí v liekovej knike poistenca
výdaj humánneho lieku, ak ju poistencovi vydala zdravotná poisovòa a poistenec ju pri výdaji humánnych
liekov predloil.
(14) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti je povinný pripoji lekársky predpis a lekársky poukaz, na základe ktorého bol vydaný humánny liek, dietetická potravina alebo zdravotnícka pomôcka uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia
k faktúre, ktorú zale zdravotnej poisovni pacienta.
(15) Zdravotná poisovòa je povinná uchováva lekársky predpis a lekársky poukaz najmenej jeden rok
odo dòa úhrady za humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ktorých výdaj je viazaný na
lekársky predpis alebo lekársky poukaz.
(16) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti je povinný uchováva lekársky predpis
najmenej jeden rok odo dòa vydania humánneho lieku,
ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, ak humánny liek nebol uhrádzaný na základe verejného
zdravotného poistenia.
(17) Transfúzne lieky sa vydávajú na peciálne objednávky urèené na výdaj
a) do krvného skladu,
b) pre ústavné zdravotnícke zariadenie alebo
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c) pre ambulantné zdravotnícke zariadenie pre konkrétne urèeného pacienta.
(18) Tlaèivá lekárskeho predpisu, tlaèivá objednávky, osobitné tlaèivá lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom, osobitné objednávky oznaèené
ikmým modrým pruhom, osobitné objednávky na individuálnu prípravu lieku na inovatívnu lieèbu, peciálne objednávky urèené na výdaj transfúzneho lieku
a tlaèivá lekárskeho poukazu môe predajné miesto
týchto tlaèív preda len lekárovi po overení jeho totonosti a predloení dokladu Úradu pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou o pridelení kódu lekára.
(19) Tlaèivo výpisu z lekárskeho predpisu môe výdajné miesto tohto tlaèiva preda len drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti po overení jeho totonosti a predloení platného dokladu
o povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
vo verejnej lekárni.
(20) Tlaèivá uvedené v odsekoch 18 a 19 nesmú obsahova text, ktorý má charakter reklamy
a) humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
b) výrobcu alebo ve¾kodistribútora humánneho lieku
alebo zdravotníckej pomôcky,
c) poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti.
§ 121
Výdaj humánnych liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín
(1) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku
pomôcku a dietetickú potravinu zodpovedá za správnos výdaja pod¾a lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu alebo objednávky a za správnos ich výdaja, ak
ide o výdaj bez lekárskeho predpisu alebo lekárskeho
poukazu; ak ide o výdaj humánneho lieku je povinná
kontrolova správnos dávkovania humánneho lieku
z h¾adiska prekroèenia najvyej jednotlivej a dennej
dávky lieèiva a upozorni na osobitné varovania pri uívaní a pouívaní humánneho lieku.
(2) Ak má osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu pochybnosti
o správnosti lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu alebo o správnosti dávkovania humánneho lieku z h¾adiska prekroèenia najvyej jednotlivej a dennej dávky lieèiva a nemono tieto pochybnosti
odstráni ani po overení u predpisujúceho lekára, humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú
potravinu nevydá.
(3) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku
pomôcku a dietetickú potravinu pri výdaji
a) humánneho lieku, ktorý je uhrádzaný alebo èiastoène uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, je povinná informova pacienta o monosti
výberu náhradného humánneho lieku a o výke doplatku pacienta za vetky náhradné humánne lieky
pod¾a platného zoznamu kategorizovaných liekov,
ktoré je moné vyda na základe predloeného lekárskeho predpisu,
84
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b) je povinná vyda pacientovi humánny liek, ktorého
lieèivo je uvedené v prílohe è. 1, ktorý je bez doplatku
alebo s najniím doplatkom pacienta a ktorý je dostupný, ak si pacient nevyberie inak,
c) humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny vyznaèí na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze názov a kód vydaného humánneho lieku.
(4) Osoba, ktorá vydáva humánny liek, ktorého výdaj
nie je viazaný na lekársky predpis, môe vyda humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom
poète balení, v akom je to potrebné na jeden lieèebný
cyklus.
(5) Verejná lekáreò sprístupní na verejne prístupnom
mieste vo verejnej lekárni platný zoznam kategorizovaných liekov.
(6) Ak verejná lekáreò alebo výdajòa zdravotníckych
pomôcok vydala liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním predpisujúci lekár poruil povinnos dodriava preskripèné
a indikaèné obmedzenia alebo povinnos pod¾a § 119
ods. 11, zdravotná poisovòa uvedená na lekárskom
predpise alebo lekárskom poukaze je povinná uhradi
zdravotnú starostlivos poskytovate¾ovi lekárenskej
starostlivosti. Zdravotná poisovòa má právo na náhradu plnenia pod¾a predchádzajúcej vety voèi
a) predpisujúcemu lekárovi, ktorý ako fyzická osoba
poskytujúca zdravotnú starostlivos pod¾a osobitného predpisu84) nesprávne vystavila lekársky predpis
alebo lekársky poukaz, alebo
b) voèi poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, v mene ktorého predpisujúci lekár nesprávne vystavil lekársky predpis alebo lekársky poukaz.
Druhý oddiel
Predpisovanie a výdaj veterinárneho lieku
§ 122
Predpisovanie veterinárneho lieku
(1) Oetrujúci veterinárny lekár predpisuje veterinárny liek na veterinárny lekársky predpis.
(2) Veterinárny liek s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky predpisuje oetrujúci veterinárny lekár na osobitnom tlaèive veterinárneho lekárskeho
predpisu oznaèenom ikmým modrým pruhom. Toto
tlaèivo sa musí evidova.
(3) Predpisovanie veterinárneho lieku je oetrujúci
veterinárny lekár povinný zaznamena do registra.66)
(4) Veterinárny lekársky predpis musí obsahova
a) meno a priezvisko a adresu bydliska chovate¾a zvieraa,
b) druh zvieraa,
c) názov veterinárneho lieku a jeho mnostvo; ak veterinárny liek existuje vo viacerých liekových formách
alebo s rôznym obsahom dávky, údaje o liekovej forme alebo o obsahu dávky,

) § 4 písm. a) prvý bod a písm. b) zákona è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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d) zloenie individuálne pripravovaného veterinárneho
lieku; pri zámernom prekroèení najvyej dávky veterinárneho lieku musí oetrujúci veterinárny lekár
dávku vypísa slovom po latinsky a oznaèi výkrièníkom,
e) návod na pouitie veterinárneho lieku, dávkovanie,
èasový reim uívania veterinárneho lieku a spôsob
podania,
f) dátum vystavenia veterinárneho lekárskeho predpisu,
g) odtlaèok peèiatky s menom a priezviskom predpisujúceho veterinárneho lekára a jeho podpis.
(5) Oetrujúci veterinárny lekár predpíe na veterinárny lekársky predpis len také mnostvo veterinárneho lieku, ktoré je nevyhnutne potrebné na oetrenie
alebo lieèenie zvieraa.
(6) Pri predpisovaní viac ako jedného originálneho
balenia hromadne vyrábaného veterinárneho lieku alebo väèieho poètu dávok individuálne pripravovaného
veterinárneho lieku vyznaèí veterinárny lekár na veterinárnom lekárskom predpise poèet balení alebo dávok
rímskou èíslicou a slovom po latinsky.
(7) Oetrujúci veterinárny lekár je povinný riadne
a èitate¾ne vyplni veterinárny lekársky predpis pod¾a
odseku 4.
(8) Osoba oprávnená vydáva veterinárny liek nevydá veterinárny liek, ak
a) veterinárny lekársky predpis nie je vyplnený pod¾a
odseku 4,
b) nie sú splnené poiadavky uvedené v odsekoch 9 a
13,
c) veterinárny lekársky predpis obsahuje text, ktorý
má pod¾a § 123 ods. 5 charakter reklamy.
(9) Platnos veterinárneho lekárskeho predpisu je
a) sedem dní na hromadne vyrábaný veterinárny liek
a individuálne pripravovaný veterinárny liek a veterinárny liek, ak neobsahuje antibiotikum, chemoterapeutikum alebo omamnú látku,
b) pä dní na veterinárny liek s obsahom omamnej látky,
c) tri dni na veterinárny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika.
(10) Deò vystavenia veterinárneho lekárskeho predpisu sa do lehoty platnosti nezapoèítava.
(11) Na jedno tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu oetrujúci veterinárny lekár predpisuje najviac
dva druhy veterinárnych liekov. Ak ide o veterinárny
liek obsahujúci omamnú látku II. skupiny alebo psychotropnú látku II. skupiny, oetrujúci veterinárny lekár na jedno tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu predpisuje len jeden druh veterinárneho lieku.
(12) Verejná lekáreò pri evidencii veterinárneho lieku
obsahujúceho omamnú látku II. skupiny alebo psychotropnú látku II. skupiny pouije prvopis veterinárneho
lekárskeho predpisu ako doklad k záznamu o výdaji veterinárneho lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny.
85
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(13) Veterinárny liek s obsahom omamnej látky II.
a III. skupiny a psychotropnej látky II. a III. skupiny
oetrujúci veterinárny lekár predpisuje v mnostve
najviac na 30 dní vo vetkých liekových formách. Veterinárny liek s obsahom omamnej látky II. a III. skupiny
a psychotropnej látky II. a III. skupiny sa nesmie predpisova na veterinárnom lekárskom predpise s REPETETUR.
(14) Osoba oprávnená vydáva veterinárny liek je povinná overi totonos osoby, ktorej vydáva veterinárny
liek s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, a na zadnú stranu veterinárneho lekárskeho predpisu vyznaèi meno a èíslo
preukazu totonosti tejto osoby; táto osoba musí ma
vek najmenej 18 rokov.
(15) Veterinárny liek pre potravinové zviera môe
predpísa len oetrujúci veterinárny lekár.
(16) Potravinovému zvierau sa nesmie predpisova
veterinárny liek s farmakologicky aktívnou látkou, ktorá je uvedená v osobitnom predpise,67) a veterinárny
liek s obsahom látky, ktorej drba na farme je zakázaná
pod¾a osobitného predpisu.85)
(17) Oetrujúci veterinárny lekár nesmie chovate¾ovi
potravinového zvieraa predpísa veterinárny liek na
injekèné pouitie.
§ 123
Tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu
a osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho
predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom
(1) Tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom sa nesmú vyhotovova
ako elektronická podoba formulára.
(2) Predajné miesto tlaèiva veterinárneho lekárskeho
predpisu a osobitného tlaèiva veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèeného ikmým modrým pruhom
a) musí by vybavené technickým zariadením vhodným na spracovanie údajov o evidencii tlaèív,
b) musí skladova tlaèivá v uzamykate¾ných priestoroch, v ktorých sú tlaèivá zabezpeèené pred stratou,
odcudzením, pokodením alebo znièením.
(3) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlaèív
uvedených v odseku 1, ktorá obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu veterinárneho lekára,
b) èíslo preukazu totonosti veterinárneho lekára,
c) mnostvo tlaèív v kusových jednotkách,
d) nezamenite¾né evidenèné èísla tlaèív,
e) dátum výdaja tlaèív.
(4) Tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom môe predajné miesto
týchto tlaèív preda len veterinárnemu lekárovi po overení jeho totonosti.
(5) Tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu ozna-

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze pouívania niektorých látok
s hormonálnym alebo tyreostatickým úèinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.
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èené ikmým modrým pruhom uvedené v odseku 4 nesmie obsahova text, ktorý má charakter reklamy
a) veterinárneho lieku,
b) výrobcu alebo ve¾kodistribútora veterinárneho lieku.

a) dátum,
b) presnú identifikáciu veterinárneho lieku,
c) èíslo výrobnej are,
d) vydané mnostvo,
e) názov a adresu príjemcu.

(6) Tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom uvedené v odseku 4 je
oprávnená vyhotovi právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá má sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky a spåòa tieto poiadavky:
a) má technické vybavenie na tlaè dokumentov zabezpeèených pred sfalovaním, pozmeòovaním a iným
zneuitím,
b) má zavedený reimový systém výroby, skladovania,
c) má zabezpeèenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov kamerovým systémom s archiváciou
spracovaného záznamu a intalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
d) poiada tátnu veterinárnu a potravinovú správu
o pridelenie nezamenite¾ného evidenèného èísla pre
tlaèivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlaèivá veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom.

(6) Osoba, ktorá vydáva veterinárny liek, pri výdaji
veterinárneho lieku vyznaèí na veterinárnom lekárskom predpise poèet vydaných balení a výdaj veterinárneho lieku potvrdí odtlaèkom peèiatky verejnej lekárne
a svojím podpisom.

(7) iados o pridelenie nezamenite¾ného evidenèného èísla pod¾a odseku 6 písmena d) musí obsahova
meno a priezvisko, obchodné meno a adresu bydliska,
ak ide o fyzickú osobu a obchodné meno, sídlo a právnu
formu, ak ide o právnickú osobu.

Prvý oddiel

§ 124
Výdaj veterinárneho lieku
(1) Veterinárny liek sa vydáva vo verejných lekáròach.
(2) Vydáva veterinárne lieky, ktorých výdaj je viazaný na veterinárny lekársky predpis je oprávnená fyzická osoba, ktorá získala vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijnom odbore farmácia. Fyzická
osoba, ktorá získala stredokolské vzdelanie na strednej zdravotníckej kole v tudijnom odbore farmaceutický laborant a má pecializáciu v pecializaènom odbore lekárenstvo, je oprávnená vydáva veterinárne
lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na veterinárny lekársky predpis.
(3) Zakazuje sa vydáva veterinárne lieky na iných
miestach, ako je uvedené v odseku 1, a iným osobám,
ako je uvedené v odseku 2.
(4) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti uchováva veterinárny lekársky predpis
najmenej jeden rok odo dòa vydania veterinárneho lieku, ktorého výdaj je viazaný na veterinárny lekársky
predpis.
(5) Ak ide o veterinárny liek urèený na podanie potravinovému zvierau, ktorého výdaj je viazaný na veterinárny lekársky predpis, alebo o veterinárny liek, pri
ktorom je potrebné dodriava ochrannú lehotu, je drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný vies záznamy. Pri výdaji takého veterinárneho lieku musí zaznamena tieto údaje:

(7) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti je povinný raz roène vykona inventúru,
pri ktorej sa porovnajú mnostvá prijatých a vydaných
veterinárnych liekov so zásobami, ktoré sa v èase inventúry nachádzajú v sklade; v správe o vykonanej inventúre sa musia zaznamena vetky zistené nezrovnalosti. Tieto správy musia by k dispozícii prísluným
orgánom na úèel výkonu tátneho dozoru najmenej tri
roky.
SIEDMA ÈAS
VÝKON TÁTNEHO DOZORU
A TÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU FARMÁCIE
tátny dozor na úseku farmácie
§ 125
Veobecné poiadavky na výkon
tátneho dozoru na úseku farmácie
(1) tátny dozor na úseku farmácie (ïalej len tátny
dozor) vykonávajú orgány tátnej správy na úseku humánnej farmácie a orgány tátnej správy na úseku veterinárnej farmácie, ktoré vykonávajú dozor nad èinnosou
a) drite¾ov povolenia na
1. výrobu liekov,
2. ve¾kodistribúciu liekov,
3. poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
b) odborných zástupcov a náhradných odborných zástupcov, ak boli ustanovení,
c) drite¾ov registrácie humánneho lieku a drite¾ov registrácie veterinárneho lieku,
d) drite¾ov povolenia na klinické skúanie,
e) výrobcov zdravotníckych pomôcok a ich splnomocnencov.
(2) Orgány tátneho dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávajú tátny dozor nad dodriavaním tohto
zákona a dozor nad plnením povinností uloených
v nimi vydaných rozhodnutiach a opatreniach.
(3) Osoby, ktoré vykonávajú tátny dozor, sú pri výkone èinnosti
a) oprávnené
1. vstupova na pozemky, do zariadení a objektov,
v ktorých sa zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, do zdravotníckych zariadení,
alebo do iných zariadení pri podozrení, e sa tam
bez povolenia zaobchádza s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
2. vyadova od osôb, ktorých èinnos je upravená
týmto zákonom, vetky potrebné doklady, údaje,
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ústne alebo písomné vysvetlenia alebo informácie
a vyhotovova z nich kópie, ako aj vyhotovova fotografickú dokumentáciu, ak to povauje za potrebné,
3. vyadova od osôb, ktorých èinnos je upravená
týmto zákonom, súèinnos a potrebnú vecnú alebo osobnú pomoc pri plnení úloh vykonávaných
v rámci tátneho dozoru,
4. odobera v potrebnom mnostve a rozsahu vzorky; za vzorky odobraté v rámci výkonu tátneho
dozoru, ktoré sú úradnými vzorkami, sa neposkytuje náhrada,
b) povinné
1. preukáza sa preukazom orgánu tátneho dozoru
alebo poverením na vykonávanie tejto èinnosti,
2. vies úradné záznamy o svojich zisteniach, uloených opatreniach a vydaných pokynoch,
3. poskytova právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré sa zistenia, opatrenia a pokyny
vzahujú, kópiu úradného záznamu pod¾a druhého bodu,
4. zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní tátneho dozoru.
§ 126
Osobitné poiadavky na výkon
tátneho dozoru vo výrobe liekov
(1) Výrobca liekov je povinný na výzvu tátneho ústavu alebo ústavu kontroly veterinárnych lieèiv umoni
výkon inpekcie dodriavania správnej výrobnej praxe.
(2) tátny ústav alebo ústav kontroly veterinárnych
lieèiv vydá výrobcovi liekov osvedèenie o dodriavaní
správnej výrobnej praxe do 90 dní po inpekcii vykonanej pod¾a odseku 1, ak tento výrobca liekov dodriava
poiadavky správnej výrobnej praxe. Osvedèenie o dodriavaní správnej výrobnej praxe na poiadanie pole
aj príslunému orgánu èlenského tátu.
(3) tátny ústav alebo ústav kontroly veterinárnych
lieèiv vloia vydané osvedèenie o správnej výrobnej praxi do európskej databázy.
(4) Ak sa inpekciou pod¾a odseku 1 zistí, e výrobca
liekov nedodriava poiadavky správnej výrobnej praxe, tátny ústav alebo ústav kontroly veterinárnych lieèiv vloí tieto zistenia do európskej databázy.
(5) Orgány tátneho dozoru môu vykona aj neohlásené inpekcie na pracoviskách výrobcov lieèiv pouívaných ako vstupné suroviny na výrobu liekov, ako aj
pracovísk drite¾a registrácie humánneho lieku, ak
existuje podozrenie z poruovania ustanovení tohto zákona; také inpekcie sa môu vykonáva aj na poiadanie iného èlenského tátu, Komisie alebo agentúry.
(6) Inpekciu pod¾a odsekov 1 a 5 vykonávajú inpektori tátneho ústavu alebo ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, ktorí sú oprávnení
a) vykonáva inpekciu vo výrobných zariadeniach alebo v obchodných zariadeniach a vo vetkých laboratóriách, ktoré drite¾ registrácie lieku poveril plnením úloh spojených s vykonávaním inpekcie pod¾a
tohto zákona,
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b) odobera vzorky na vykonanie nezávislej analýzy
v tátnom laboratóriu na kontrolu lieèiv alebo v laboratóriu, ktoré tátny ústav alebo ústav kontroly
veterinárnych lieèiv urèil na tento úèel,
c) vykonáva inpekciu pracovísk, záznamov a dokumentov drite¾a registrácie alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva èinnosti v mene
drite¾a registrácie.
(7) Po kadej inpekcii tátny ústav alebo ústav
kontroly veterinárnych lieèiv vypracuje správu o výsledku inpekcie, v ktorej uvedie, èi sa dodriavajú poiadavky správnej výrobnej praxe; výrobcovi liekov alebo drite¾ovi registrácie oznámi obsah tejto správy a na
poiadanie aj príslunému orgánu èlenského tátu.
(8) Ak tátny ústav z dôvodov ochrany verejného
zdravia nesúhlasí so správou o výsledku inpekcie vykonanej v inom èlenskom táte, bezodkladne o tom informuje Komisiu a agentúru.
(9) Ak iný èlenský tát nesúhlasí so správou o výsledku inpekcie pod¾a odseku 8, inpektor, ktorý vykonal pôvodnú inpekciu, na poiadanie Komisie vykoná novú inpekciu; môu ho sprevádza dvaja
inpektori z èlenských tátov, ktoré nie sú v tomto spore zúèastnenými stranami.
(10) tátny ústav alebo ústav kontroly veterinárnych
lieèiv informuje prísluné orgány èlenských tátov,
v ktorých je liek registrovaný, a Európske riadite¾stvo
pre kvalitu liekov o svojom zámere kontrolova are lieku.
Druhý oddiel
Výkon tátnej správy na úseku farmácie
§ 127
tátna správa na úseku humánnej farmácie
Výkon tátnej správy na úseku humánnej farmácie
vykonáva
a) ministerstvo zdravotníctva,
b) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo
Slovenskej republiky,
c) tátny ústav.
§ 128
Pôsobnos ministerstva zdravotníctva
(1) Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti
a) riadi a odborne usmeròuje výkon tátnej správy na
úseku humánnej farmácie pri èinnostiach spojených so zaobchádzaním s humánnymi liekmi a so
zdravotníckymi pomôckami, so skúaním humánnych liekov, s registráciou humánnych liekov,
s úradným urèením cien humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, so zabezpeèovaním a kontrolou kvality, úèinnosti a bezpeènosti humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, s predpisovaním
humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, s reklamou na humánne lieky a s doh¾adom nad humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
b) vydáva povolenie na výrobu humánnych liekov, na
prípravu transfúznych liekov, na individuálnu prí-
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pravu liekov na inovatívnu lieèbu, na ve¾kodistribúciu humánnych liekov a na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni,
c) prejednáva iné správne delikty a ukladá pokuty,
d) vykonáva tátny dozor na úseku humánnej farmácie,
e) vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone tátneho dozoru,
f) rozhoduje ako druhostupòový orgán o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam, ktoré vydal tátny ústav a samosprávny kraj,
g) povo¾uje
1. oèkovacie kampane,
2. terapeutické pouitie neregistrovaného humánneho lieku,
3. vývoz ¾udskej plazmy,
h) predkladá kadé tri roky Komisii správu o opatreniach na podporu dobrovo¾ného a neziskového darovania krvi.
(2) Zamestnanci ministerstva zdravotníctva, ktorí sú
v tátnozamestnaneckom pomere86) a ukonèili vysokokolské vzdelanie v tudijnom odbore farmácia, nesmú
by
a) drite¾mi povolenia na zaobchádzanie s liekmi
a zdravotníckymi pomôckami,
b) tatutárnymi zástupcami alebo spoloèníkmi právnickej osoby, ktorá je drite¾om povolenia na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
(3) Ministerstvo zdravotníctva sústreïuje príjmy
a realizuje výdavky súvisiace so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom samostatného
mimorozpoètového úètu.87) Nevyèerpané zostatky na
tomto úète mono poui v nasledujúcom rozpoètovom
roku.
(4) Príjmom samostatného mimorozpoètového úètu
sú prostriedky od
a) drite¾a povolenia na výrobu liekov,
b) drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu,
c) drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
d) drite¾a registrácie lieku,
e) tretích osôb.
(5) Výdavkom samostatného mimorozpoètového
úètu sú finanèné príspevky výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie vzdelávanie poskytnuté zdravotníckym pracovníkom na základe iadosti. iadosti
vyhodnocuje komisia, ktorú zriaïuje ministerstvo
zdravotníctva.
(6) Náleitosti iadosti, kritériá a spôsob prerozdelenia finanèného príspevku, zoznam doruèených iadostí, finanèné príspevky poskytnuté zdravotníckym pra86
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covníkom, výku finanèných príspevkov a úèel, na ktorý sa finanèné príspevky viau, zverejní ministerstvo
zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(7) Na poskytnutie finanèného príspevku pod¾a odseku 5 nie je právny nárok.
§ 129
Pôsobnos tátneho ústavu
(1) tátny ústav je orgánom tátnej správy na úseku
humánnej farmácie a drogových prekurzorov. tátny
ústav je rozpoètová organizácia a na jeho èele je riadite¾,
ktorého vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva.
(2) tátny ústav
a) vykonáva tátny dozor na úseku humánnej farmácie
a drogových prekurzorov,88)
b) vykonáva laboratórnu kontrolu lieèiv, pomocných
látok a humánnych liekov,
c) schva¾uje laboratóriá na kontrolu lieèiv, pomocných
látok a humánnych liekov,
d) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty,
e) vydáva
1. posudok na materiálne a priestorové vybavenie,
2. rozhodnutie o registrácii humánnych liekov,
3. povolenie na klinické skúanie humánneho lieku
a zdravotníckej pomôcky a dohliada nad jeho vykonávaním,
4. osvedèenie o dodriavaní poiadaviek správnej
výrobnej praxe výrobcom liekov alebo laboratóriám na kontrolu lieèiv,
5. stanovisko k iadosti o povolenie oèkovacej kampane,
f) vykonáva doh¾ad nad liekmi (farmakobdelos), zaznamenáva a vyhodnocuje oznámenia o neiaducich
úèinkoch humánnych liekov vrátane krvi, zloiek
z krvi, transfúznych liekov, skúaných produktov
a skúaných humánnych liekov,
g) vykonáva tátny doh¾ad nad trhom so zdravotníckymi pomôckami,89)
h) zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o oznámených
nehodách, poruchách a zlyhaniach zdravotníckych
pomôcok,
i) vedie
1. databázu údajov oznámených pod¾a § 110 ods. 2
a 4, § 111 ods. 7 a § 116 ods. 2 v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch90) a na poiadanie
predkladá prísluným orgánom èlenských tátov
podrobnú informáciu o oznámených údajoch,
2. vedie evidenciu výrobcov zdravotníckych pomôcok a databázu zdravotníckych pomôcok uvedených na trh v Slovenskej republike,

) Zákon è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 22 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
88
) § 2 písm. a) zákona è. 331/2005 Z. z.
89
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie a doh¾adu nad
trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
90
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 569/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 610/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 527/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 582/2008 Z. z.
87
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j) vkladá údaje
1. oznámené pod¾a § 68 ods. 6 do európskej databanky doh¾adu nad trhom liekov (Eudavigilance),
2. o registrácii výrobcu, splnomocnenca a zdravotníckej pomôcky do európskej databanky zdravotníckych pomôcok (Eudamed),
k) nariaïuje pozastavenie výdaja humánneho lieku
alebo zdravotníckej pomôcky alebo stiahnutie humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu
alebo z prevádzky a navrhuje pozastavenie èinnosti,
na ktorú bolo vydané povolenie na zaobchádzanie
s liekmi,
l) vykonáva dozor nad reklamou humánnych liekov,91)
m) zabezpeèuje, aby na rozhodnutia prijaté pod¾a § 54
ods. 6, § 56 ods. 7, § 60 ods. 2, § 68 ods. 12, ak môu
ma vplyv na ochranu verejného zdravia v tretích
tátoch, bola bezodkladne upozornená Svetová
zdravotnícka organizácia a kópiu upozornenia pole
agentúre,
n) vzájomne si vymieòa informácie s príslunými orgánmi èlenských tátov potrebné na zabezpeèenie
kvality a bezpeènosti homeopatických humánnych
liekov vyrobených a registrovaných v èlenských tátoch a o rozhodnutiach prijatých pod¾a § 54 ods. 6,
§ 56 ods. 7, § 60 ods. 2, § 68 ods. 12,
o) vykonáva inpekciu dodriavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej praxe individuálnej prípravy
liekov na inovatívnu lieèbu, správnej praxe prípravy
transfúznych liekov, správnej klinickej praxe,
správnej laboratórnej praxe, správnej ve¾kodistribuènej praxe a správnej lekárenskej praxe, dodriavania ustanovení Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu pri príprave
hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov,
p) podie¾a sa na vypracovaní Európskeho liekopisu
a vypracúva Slovenský farmaceutický kódex,
q) vedie zoznam registrovaných humánnych liekov
a zoznam registrovaných a evidovaných zdravotníckych pomôcok,
r) vymenúva a odvoláva inpektorov správnej výrobnej
praxe, správnej praxe prípravy transfúznych liekov,
správnej praxe individuálnej prípravy liekov na inovatívnu lieèbu, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej ve¾kodistribuènej praxe
a správnej lekárenskej praxe a inpektorov tátneho
doh¾adu nad trhom so zdravotníckymi pomôckami
(ïalej len inpektor),
s) zabezpeèuje, aby kadý inpektor
1. mal rovnaké vzdelanie a odbornú prax ako odborný zástupca pre príslunú oblas zaobchádzania
s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, ktorá je predmetom inpekcie,
2. bol primerane zakolený; pravidelne vyhodnocuje
potrebu ich zako¾ovania, prijíma opatrenia na
udriavanie a zlepovanie ich pracovnej odbornosti,
3. správnej klinickej praxe poznal zásady a postupy
týkajúce sa vývoja humánnych liekov a klinického skúania; inpektor musí ovláda platné právne predpisy, ktoré sa vzahujú na poskytovanie
91
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zdravotnej starostlivosti, na vykonávanie klinického skúania, na registráciu humánnych liekov
a na doh¾ad nad humánnymi liekmi v Slovenskej
republike, v iných èlenských tátoch, a ak je to
potrebné, aj v tretích tátoch,
4. dostal písomné pokyny, ktorými sa urèujú tandardné pracovné postupy, a pouèí ho o jeho povinnostiach, zodpovednosti a poiadavkách na
sústavné vzdelávanie; tandardné pracovné postupy musí tátny ústav neustále aktualizova,
5. podpísal vyhlásenie o tom, e je nestranný a nezaujatý vo vzahu k subjektu, v ktorom sa má inpekcia vykona; vyhlásenie sa zoh¾adòuje pri zade¾ovaní inpektora na konkrétnu inpekciu,
6. mal pridelený identifikaèný doklad,
t) vymenúva skupiny inpektorov a odborníkov s rôznou kvalifikáciou a praxou tak, aby kolektívne spåòali poiadavky potrebné na vykonanie inpekcie,
u) vedie evidenciu o kvalifikácii, zako¾ovaní a odbornej praxi kadého inpektora.
(3) Inpektori tátneho ústavu, ktorí vykonávajú inpekciu pod¾a odseku 2 písm. a), musia by zamestnancami tátneho ústavu v tátnozamestnaneckom
pomere.86)
(4) tátny ústav na svojom webovom sídle sprístupòuje
a) rokovací poriadok tátneho ústavu,
b) rokovacie poriadky pracovných komisií tátneho ústavu,
c) programy zasadnutí tátneho ústavu a záznamy
z týchto zasadnutí, prijaté rozhodnutia, podrobnosti
o hlasovaní a vysvetlivky k hlasovaniu vrátane meninových stanovísk.
§ 130
tátna správa na úseku veterinárnej farmácie
Úlohy tátnej správy na úseku veterinárnej farmácie
vykonáva
a) ministerstvo pôdohospodárstva,
b) tátna veterinárna a potravinová správa,
c) regionálne veterinárne a potravinové správy,
d) ústav kontroly veterinárnych lieèiv.
§ 131
Pôsobnos ministerstva pôdohospodárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva na úseku veterinárnej farmácie
a) riadi a odborne usmeròuje výkon tátnej správy na
úseku veterinárnej farmácie,
b) rozhoduje ako druhostupòový orgán o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaných tátnou veterinárnou a potravinovou správou.

) § 10 písm. b) zákona è. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov.
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§ 132
Pôsobnos tátnej veterinárnej
a potravinovej správy
tátna veterinárna a potravinová správa na úseku
veterinárnej farmácie
a) riadi, odborne usmeròuje a kontroluje výkon tátnej
správy a výkon tátneho dozoru na úseku veterinárnej farmácie,
b) vykonáva tátny dozor nad dodriavaním poiadaviek pod¾a tohto zákona,
c) kontroluje èinnos fyzických osôb a právnických
osôb zodpovedných za výrobu a ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov,
d) rozhoduje ako druhostupòový orgán o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a ústavom kontroly veterinárnych lieèiv,
e) prejednáva iné správne delikty a ukladá pokuty,
f) nariaïuje a zruuje záväzné opatrenia,
g) ak je to potrebné, nakupuje veterinárne lieky,
h) pride¾uje nezamenite¾né evidenèné èíslo pre tlaèivá
veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlaèivá veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom,
i) rozhoduje o pouití veterinárnych liekov v naliehavých prípadoch na rieenie epizootologickej situácie.
§ 133
Pôsobnos regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy
Regionálna veterinárna a potravinová správa na úseku veterinárnej farmácie
a) vykonáva tátny dozor nad dodriavaním poiadaviek pod¾a tohto zákona,
b) nariaïuje a zruuje záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) kontroluje poskytovanie lekárenskej starostlivosti
na úseku veterinárnych liekov,
d) zabezpeèuje plnenie úloh uloených tátnou veterinárnou a potravinovou správou,
e) kontroluje èinnos fyzických osôb a právnických
osôb zodpovedných za výdaj, uchovávanie, podanie
a pouitie veterinárnych liekov,
f) prejednáva priestupky, iné správne delikty a ukladá
pokuty,
g) schva¾uje príruèný sklad a rozhoduje o jeho zruení,
h) vydáva súhlasné stanovisko s veterinárnym klinickým skúaním.
§ 134
Pôsobnos ústavu kontroly veterinárnych lieèiv
(1) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv je rozpoètová
organizácia zriadená osobitným predpisom.92)
(2) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv
a) vykonáva tátny dozor na úseku veterinárnej farmácie,
92
93

Èiastka 117

b) vykonáva inpekciu dodriavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej ve¾kodistribuènej praxe
a dodriavania ustanovení Európskeho liekopisu
a Slovenského farmaceutického kódexu pri príprave
hromadne pripravovaných veterinárnych liekov
a individuálne pripravovaných veterinárnych liekov,
c) vykonáva laboratórnu kontrolu lieèiv, pomocných
látok a veterinárnych liekov,
d) prejednáva iné správne delikty a ukladá pokuty,
e) spolupracuje na vypracovaní Európskeho liekopisu,
f) vydáva, mení, pozastavuje a zruuje povolenie o registrácii veterinárneho lieku,
g) vydáva, mení, pozastavuje a zruuje povolenie na výrobu veterinárnych liekov a ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov,
h) povo¾uje klinické skúanie veterinárnych produktov, veterinárnych liekov a veterinárnych pomôcok,
i) vedie zoznam registrovaných veterinárnych liekov,
schválených veterinárnych prípravkov a veterinárnych pomôcok,
j) vykonáva tátny dozor nad reklamou veterinárnych
liekov,93)
k) zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o oznámených
nehodách, poruchách a zlyhaniach veterinárnych
pomôcok,
l) vedie evidenciu osôb zodpovedných za uvedenie veterinárnych pomôcok na trh a zoznam veterinárnych
pomôcok uvedených na trh,
m) zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o veterinárnych
liekoch týkajúce sa neiaducich úèinkov, nesprávneho pouívania, skúmania správnosti ochranných
lehôt a moných environmentálnych problémov vyplývajúcich z pouívania veterinárnych liekov, ktoré
môu ma dosah na hodnotenie ich prínosov a rizík;
tieto informácie porovnáva s dostupnými údajmi
o výdaji, predpisovaní a pouívaní veterinárnych liekov,
n) povo¾uje pouitie veterinárnych liekov urèených na
1. vedecké, výskumné a kontrolné úèely, ak sú registrované v inom táte,
2. pouitie veterinárnych liekov v naliehavých prípadoch, ak je to potrebné na rieenie epizootologickej situácie,
o) zatrieïuje veterinárny liek do skupiny veterinárnych liekov pod¾a spôsobu jeho výdaja,
p) vymenúva a odvoláva inpektorov správnej výrobnej
praxe, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe a správnej ve¾kodistribuènej praxe,
q) informuje inpektorov o potrebe dodriavania dôvernosti, vdy keï sa dostanú k dôverným informáciám
poèas vykonávania inpekcií uvedených v písmene
b) pod¾a poiadaviek èlenských tátov, vnútrotátnych právnych predpisov alebo medzinárodných dohôd,
r) zabezpeèuje, aby kadý inpektor
1. mal také isté vysokokolské vzdelanie a odbornú
prax v takom odbore ako odborný zástupca pre
príslunú oblas zaobchádzania s veterinárnymi
liekmi, ktorá je predmetom inpekcie,

) § 9 ods. 1 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) § 10 písm. c) zákona è. 147/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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2. bol primerane zakolený; pravidelne vyhodnocuje
potrebu ich zako¾ovania, prijíma opatrenia na udriavanie a zlepovanie ich pracovnej odbornosti,
3. správnej klinickej praxe poznal zásady a postupy
týkajúce sa vývoja veterinárnych liekov a klinického skúania; inpektor musí ovláda platné
právne predpisy, ktoré sa vzahujú na poskytovanie veterinárnej starostlivosti, na vykonávanie
klinického skúania, na registráciu veterinárnych liekov a na doh¾ad nad veterinárnymi liekmi
v Slovenskej republike, v iných èlenských tátoch,
a ak je to potrebné, aj v tretích tátoch,
4. dostal písomné pokyny, ktorými sa urèujú tandardné pracovné postupy, a pouèí ho o jeho povinnostiach, zodpovednosti a poiadavkách na
sústavné vzdelávanie; tandardné pracovné postupy musí neustále aktualizova,
5. podpísal vyhlásenie o tom, e je nestranný a nezaujatý vo vzahu k subjektu, v ktorom sa má inpekcia vykona; vyhlásenie sa zoh¾adòuje pri zade¾ovaní inpektora na konkrétnu inpekciu,
6. mal pridelený identifikaèný doklad,
s) vymenúva skupiny inpektorov a odborníkov s rôznou kvalifikáciou a praxou tak, aby kolektívne spåòali poiadavky potrebné na vykonanie inpekcie,
t) vedie evidenciu o kvalifikácii, zako¾ovaní a odbornej praxi kadého inpektora.
(3) Inpektori ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
ktorí vykonávajú inpekciu, musia by zamestnancami
ústavu kontroly veterinárnych lieèiv v tátnozamestnaneckom pomere.86)
§ 135
Pôsobnos samosprávneho kraja
(1) tátnu správu na úseku humánnej farmácie
v samosprávnom kraji ako prenesený výkon tátnej
správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý
a) vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických
zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
b) vykonáva tátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni
zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
c) schva¾uje prevádzkový èas verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
d) organizuje a nariaïuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej sluby vo verejnej lekárni,
e) vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní tátneho dozoru,
f) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty,
g) v spolupráci so tátnym ústavom rozhoduje, urèuje
a dohliada nad spôsobom nakladania so zásobami
liekov a zdravotníckych pomôcok, ak sa vydalo rozhodnutie pod¾a § 10 a 11,
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h) informuje poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti
o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo
zdravotníckej pomôcky z trhu alebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky,
i) riei podnety a sanosti na úseku humánnej farmácie,
j) zabezpeèuje plnenie úloh uloených ministerstvom
zdravotníctva a tátnym ústavom, ktoré sa týkajú
humánnej farmácie a úèelnej farmakoterapie,
k) vedie a priebene aktualizuje databázu zdravotníckych zariadení, ktoré majú vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo
výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych
pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
(2) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku humánnej farmácie ustanovuje farmaceuta samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva predseda
samosprávneho kraja so súhlasom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3) Farmaceut samosprávneho kraja poèas funkèného obdobia nesmie by
a) drite¾om povolenia alebo
b) tatutárnym zástupcom alebo spoloèníkom právnickej osoby, ktorá je drite¾om povolenia.
ÔSMA ÈAS
SANKCIE
Prvý oddiel
Priestupky na úseku farmácie
§ 136
Priestupky na úseku humánnej farmácie
(1) Priestupku na úseku humánnej farmácie sa dopustí ten, kto
a) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
b) ponúka alebo poskytuje humánny liek formou internetového výdaja a nespåòa podmienky uvedené v § 22,
c) ponúka, predáva alebo poskytuje humánny liek alebo zdravotnícku pomôcku v rozpore s týmto zákonom,
d) sfaluje tlaèivo lekárskeho predpisu alebo osobitné
tlaèivo lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom alebo tlaèivo objednávky alebo osobitné
tlaèivo objednávky oznaèenej ikmým modrým pruhom,
e) zmení obsah lekárskeho predpisu alebo lekárskeho
predpisu oznaèeného ikmým modrým pruhom alebo objednávky alebo objednávky oznaèenej ikmým
modrým pruhom a pouije taký lekársky predpis
alebo objednávku ako pravú,
f) poskytne osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu
oznaèené ikmým modrým pruhom alebo osobitné
tlaèivo objednávky oznaèenej ikmým modrým pruhom neoprávnenej osobe v úmysle poui ho na sfal-
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ovanie alebo v tom istom úmysle odcudzí alebo inak
neoprávnene získa osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom alebo osobitné tlaèivo objednávky oznaèenej ikmým modrým
pruhom,
g) sfaluje lekársky predpis alebo lekársky poukaz,
h) zmení obsah lekárskeho predpisu alebo lekárskeho
poukazu a pouije taký lekársky predpis alebo lekársky poukaz ako pravý,
i) poskytne tlaèivo lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu neoprávnenej osobe v úmysle poui
ho na sfalovanie alebo v tom istom úmysle odcudzí
alebo inak neoprávnene získa tlaèivo lekárskeho
predpisu alebo lekárskeho poukazu,
j) sa zúèastní na klinickom skúaní v zahranièí bez
predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisovne,
v ktorej je poistencom,
k) sa zúèastní ako odborný garant neintervenènej klinickej túdie, pri ktorej neboli splnené podmienky
pod¾a § 45.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) a c) mono
uloi pokutu od 100 eur do 5 000 eur. Za priestupok
pod¾a odseku 1 písm. b) a d) a i) mono uloi pokutu od
75 eur do 3 000 eur. Za priestupok pod¾a odseku 1
písm. j) a k) mono uloi pokutu od 200 eur do 10 000
eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(3) Na priestupky na úseku humánnej farmácie a ich
prejednávanie sa vzahuje veobecný predpis o priestupkoch.94)
(4) Za priestupky pod¾a odseku 1 mono uloi blokovú pokutu do výky 100 eur.
(5) Priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) a i) prejednáva samosprávny kraj. Výnos z pokút je príjmom samosprávneho kraja.
(6) Priestupky pod¾a odseku 1 písm. j) a k) prejednáva ministerstvo zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 137
Priestupky na úseku veterinárnej farmácie
(1) Priestupku na úseku veterinárnej farmácie sa dopustí ten, kto
a) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
b) ponúka alebo poskytuje veterinárny liek formou internetového výdaja a nespåòa podmienky uvedené
v § 22,
c) ponúka, predáva alebo poskytuje veterinárny liek
v rozpore s týmto zákonom,
d) sfaluje tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu
alebo osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho
predpisu oznaèeného ikmým modrým pruhom,
e) zmení obsah veterinárneho lekárskeho predpisu
alebo veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèeného ikmým modrým pruhom a pouije takto pozmenený veterinárny lekársky predpis ako pravý,
94
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f) poskytne tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu
alebo osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho
predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom neoprávnenej osobe s úmyslom poui ho na sfalovanie alebo v tom istom úmysle odcudzí alebo inak neoprávnene získa tlaèivo veterinárneho lekárskeho
predpisu alebo osobitné tlaèivo veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom,
g) podá zvierau liek inak ako aplikáciou zvonka alebo
per os,
h) podá zvierau liek bez toho, aby boli splnené podmienky § 102 ods. 1 písm. b), nezaznamená podanie
lieku v chove potravinových zvierat do registra,
i) nedodrí podmienky podania lieku urèené oetrujúcim veterinárnym lekárom alebo inpektorom zdravia vèiel,
j) neupovedomí bezodkladne oetrujúceho veterinárneho lekára o výskyte neiaducich úèinkov veterinárneho lieku podaného potravinovým zvieratám,
k) neposkytne regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe informácie o spotrebe veterinárnych liekov
v chove potravinových zvierat,
l) skladuje veterinárne lieky pre potravinové zvieratá
v rozpore s týmto zákonom,
m) nevedie evidenciu vetkých veterinárnych liekov pouitých v chovoch potravinových zvierat v registri
chovate¾a,
n) nedodrí ochrannú lehotu pri podaní veterinárneho
lieku potravinovému zvierau,
o) nevedie evidenciu podaných veterinárnych liekov
pod¾a osobitného predpisu,66)
p) poverí chovate¾a vèiel podaním veterinárneho lieku
a nezaznamená túto skutoènos v knihe veterinárnych úkonov a neuvedie, e chovate¾ bol náleite pouèený o podávaní veterinárneho lieku; neuvedie
meno a priezvisko vlastníka a zápis nepotvrdí odtlaèkom peèiatky a podpisom,
q) nevedie záznamy o dátume vyetrenia zvierat, o ich
chovate¾ovi, o poète a identifikácii oetrených zvierat, diagnóze, predpísaných veterinárnych liekov,
podaných dávkach a o mieste ich podania, o dåke
lieèenia a o urèených ochranných lehotách alebo neuchováva tieto záznamy pre potreby inpekcie prísluných orgánov najmenej poèas piatich rokov.
(2) Za priestupky pod¾a odseku 1 písm. a) a h) mono
uloi pokutu od 50 eur do 2 000 eur. Za priestupky
pod¾a odseku 1 písm. i) a q) mono uloi pokutu od
40 eur do 1 500 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada
na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
(3) Na priestupky na úseku veterinárnej farmácie
a ich prejednávanie sa vzahuje veobecný predpis
o priestupkoch, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Za priestupky pod¾a odseku 1 mono uloi blokovú pokutu do výky 300 eur.
(5) Priestupky pod¾a odseku 1 prejednáva regionálna
veterinárna a potravinová správa. Výnos z pokút je príjmom tátneho rozpoètu.

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
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Druhý oddiel
Iné správne delikty na úseku farmácie
§ 138
Iné správne delikty na úseku humánnej farmácie
(1) Drite¾ povolenia na výrobu humánnych liekov sa
dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nevypracuje alebo nepouíva systém zabezpeèovania kvality výroby,
b) vyrába humánne lieky v inom druhu a rozsahu, na
aký má vydané povolenie,
c) nezabezpeèí uchovávanie dokumentácie pod¾a poiadaviek správnej výrobnej praxe,
d) dodá humánny liek, ktorého je výrobcom, inej osobe
ako drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu humánnych liekov, drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni alebo
vo verejnej lekárni, poskytovate¾ovi záchrannej
zdravotnej sluby alebo ozbrojeným silám a ozbrojeným zborom,
e) nestiahne bezodkladne humánny liek z trhu po nariadení tátnym ústavom,
f) neoznámi bezodkladne tátnemu ústavu neiaduce
úèinky humánneho lieku, o ktorých sa dozvedel po
registrácii humánneho lieku,
g) neustanoví odborného zástupcu za výrobu humánnych liekov, odborného zástupcu za zabezpeèovanie
kvality a odborného zástupcu za registráciu humánnych liekov, odborného zástupcu zodpovedného za
prípravu transfúznych liekov, odborného zástupcu
zodpovedného za zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov, odborného zástupcu zodpovedného za
prípravu liekov na inovatívnu lieèbu, odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie kvality liekov na inovatívnu lieèbu, odborného zástupcu zodpovedného za odber krvi, odborného zástupcu
zodpovedného za odber pupoèníkovej krvi, odborného zástupcu zodpovedného za nemocniènú krvnú
banku pod¾a druhu a rozsahu povolenej èinnosti,
h) neoznámi tátnemu ústavu do siedmich dní po
skonèení tvrroka poèet a ve¾kos balení a druh vyrobených humánnych liekov a humánnych liekov
dodaných na domáci trh a na zahranièný trh,
i) nepredloí tátnemu ústavu do siedmich dní po
skonèení tvrroka analytické certifikáty vetkých
prepustených arí humánnych liekov dodaných na
domáci trh, ak ide o imunobiologické humánne lieky
a humánne lieky vyrobené z krvi a z plazmy,
j) nepouíva èíslo GTIN, ak je humánny liek ním oznaèený,
k) neumoní oprávneným osobám výkon tátneho dozoru,
l) nezabezpeèuje informovanos zdravotníckych pracovníkov o humánnych liekoch v súlade so súhrnom
charakteristických vlastností lieku,
m) nebalí humánny liek do vonkajieho obalu a vnútorného obalu v súlade so schváleným oznaèením,
n) nepriloí do vonkajieho obalu humánneho lieku písomnú informáciu pre pouívate¾ov humánneho lieku v súlade so schválenou písomnou informáciou
pre pouívate¾ov humánneho lieku,
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o) nevytvorí primeraný systém kontroly pouitia vzoriek humánnych liekov,
p) nepredloí tátnemu ústavu na preskúanie pred
prepustením are vzorky kadej are humánneho
lieku v mnostve potrebnom na tri analýzy, ak ide
o imunobiologický humánny liek a liek vyrobený
z krvi a plazmy,
q) nedodruje pri výrobe humánnych liekov a kontrole
ich kvality poiadavky správnej výrobnej praxe,
r) nedodruje pri príprave transfúznych liekov a kontrole ich kvality poiadavky správnej praxe prípravy
transfúznych liekov,
s) nedodruje pri individuálnej príprave liekov na inovatívnu lieèbu a kontrole ich kvality poiadavky
správnej praxe individuálnej prípravy liekov na inovatívnu lieèbu,
t) pouíva pri výrobe humánnych liekov lieèivá, ktoré
neboli vyrobené v súlade s poiadavkami správnej
výrobnej praxe vstupných surovín,
u) nepriloí ku kadej dodávke humánnych liekov doklad s uvedením dátumu dodávky, názvu lieku, dodaného mnostva, názvu a adresy príjemcu, èísla
are a analytický certifikát o prepustení are,
v) nepredloí ministerstvu zdravotníctva kadoroène
najneskôr do 31. januára správu o výke výdavkov
na propagáciu, marketing a nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok,
w) neoznámi národnému centru zoznam zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúèastnili na podujatiach
výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie
vzdelávanie, ktoré boli financované ním alebo treou
osobou,
x) nezabezpeèí, aby výrobné procesy pouité pri výrobe
boli validované v súlade s poiadavkami správnej výrobnej praxe, najmä ak ide o výrobu imunobiologických humánnych liekov a liekov vyrobených z krvi,
tak aby sa dosiahol súlad medzi jednotlivými arami,
y) bezodkladne písomne neoznámi ustanovenie nového
odborného zástupcu alebo náhradného odborného
zástupcu orgánu, ktorý povolenie vydal,
z) vykonáva èinnos bez ustanovenia odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu,
aa) prestal spåòa podmienky potrebné na vydanie povolenia na výrobu humánnych liekov a naïalej vykonáva povolenú èinnos,
ab) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
ac) financuje, sponzoruje alebo inak priamo alebo nepriamo podporuje podujatie zdravotníckemu pracovníkovi alebo úèas zdravotníckeho pracovníka na
podujatí okrem podujatí urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
ad) poskytuje alebo prijíma z¾avy v naturáliách, ak tento
zákon neustanovuje inak,
ae) nezabezpeèí odborným zástupcom materiálne vybavenie, personálne zabezpeèenie a prevádzkové podmienky na plnenie povinností ustanovených v § 15
ods. 1 písm. a) a u) a § 16,
af) akouko¾vek formou priamo, nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby navádza, podnecuje alebo
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iným spôsobom ovplyvòuje predpisujúceho lekára
pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych
pomôcok alebo dietetických potravín,
ag) neoznámi tátnemu ústavu, ak ide o liek vyrobený
z krvi alebo z plazmy, metódu pouitú na zníenie
alebo vylúèenie patogénnych vírusov, ktoré sa prenáajú liekmi vyrobenými z krvi alebo z plazmy,
ah) nevedie a neaktualizuje register analytických certifikátov o prepustení are.
(2) Drite¾ registrácie humánneho lieku sa dopustí
iného správneho deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby vlastnosti humánneho lieku zodpovedali dokumentácii predloenej v iadosti o registráciu humánneho lieku,
b) nezaznamenáva podozrenia na neiaduce úèinky
humánneho lieku, nevedie a neuchováva o nich podrobné záznamy a neposkytuje ich tátnemu ústavu,
c) neoznámi tátnemu ústavu najneskôr do 15 dní od
prijatia informácie od osoby oprávnenej predpisova
humánne lieky alebo od osoby oprávnenej vydáva
humánne lieky podozrenie na závaný neiaduci
úèinok humánneho lieku, neoèakávaný neiaduci
úèinok humánneho lieku a podozrenie na prenos infekèného agresora humánnym liekom,
d) nevyhodnocuje neiaduce úèinky humánneho lieku
a nepredkladá o nich tátnemu ústavu súhrnnú
správu doplnenú kvalifikovaným rozborom pod¾a
§ 60 ods. 1 písm. d),
e) neuskutoèní v prípade výskytu neiaduceho úèinku
pri nedostatoènej kvalite humánneho lieku potrebné opatrenia na zabezpeèenie nápravy a na obmedzenie nepriaznivého pôsobenia humánneho lieku
na najniiu monú mieru vrátane jeho prípadného
stiahnutia z trhu,
f) neposkytne tátnemu ústavu na poiadanie vzorky
humánneho lieku,
g) nebalí humánny liek do vonkajieho obalu a vnútorného obalu v súlade so schváleným oznaèením,
h) nepriloí písomnú informáciu pre pouívate¾ov humánneho lieku v súlade so schválenou písomnou informáciou pre pouívate¾ov humánneho lieku,
i) neoznámi tátnemu ústavu po registrácii humánneho
lieku dátum uvedenia kadej povolenej ve¾kosti balenia humánneho lieku na trh Slovenskej republiky,
j) neoznámi tátnemu ústavu doèasné preruenie alebo zruenie dodávania humánneho lieku na trh Slovenskej republiky najmenej dva mesiace pred zamý¾aným preruením alebo zruením dodávania,
k) neoznámi tátnemu ústavu kadé pozastavenie alebo zruenie registrácie humánneho lieku vydané
v inom táte,
l) neoznámi tátnemu ústavu kadú novú informáciu,
ktorá by mohla ma vplyv na hodnotenie prínosu
a rizika humánneho lieku,
m) neoznámi tátnemu ústavu údaje o poète dovezených balení humánneho lieku, ak o to tátny ústav
poiada,
n) neoznámi tátnemu ústavu pripravovanú reklamu
humánneho lieku,
o) neoznámi tátnemu ústavu zmenu registrácie alebo
vopred nepoiada tátny ústav o schválenie pripra-
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vovanej zmeny v registrácii pod¾a § 55 ods. 1 a nepredloí dokumentáciu o navrhovaných zmenách,
p) neurèí osobu zodpovednú za registráciu humánneho lieku,
q) nevytvorí systém na monitorovanie neiaducich
úèinkov a neurèí osobu zodpovednú za èinnos pod¾a tohto systému,
r) dodáva na trh humánny liek po uplynutí platnosti
povolenia o registrácii,
s) poskytne informácie o humánnom lieku v rozpore
s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických
vlastností humánneho lieku,
t) nezabezpeèí výstupnú kontrolu kadej are vyrobeného humánneho lieku v súlade s kontrolnými postupmi a metódami schválenými pri registrácii humánneho lieku,
u) dodá humánny liek iným osobám ako drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾ovi povolenia
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni alebo vo verejnej lekárni, poskytovate¾ovi záchrannej zdravotnej sluby, poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti, ak liek obstarala zdravotná poisovòa,20) ozbrojeným silám a ozbrojeným zborom,
v) pri dodávaní humánneho lieku nedodruje poiadavky na správnu ve¾kodistribuènú prax,
w) oznámi informácie týkajúce sa výskytu neiaducich
úèinkov humánneho lieku verejnosti bez predchádzajúceho informovania tátneho ústavu,
x) neoznámi bezodkladne tátnemu ústavu vetky podozrenia na závané neiaduce úèinky humánneho
lieku a neiaduce úèinky, ktoré sa v súvislosti s humánnym liekom vyskytli u èloveka, ktoré sa zaznamenali v èlenských tátoch alebo v treom táte najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia informácie,
y) nezabezpeèí uchovávanie primeraného mnostva reprezentatívnych vzoriek imunobiologického humánneho lieku kadej are a do uplynutia èasu pouite¾nosti,
z) neposkytne na poiadanie tátnemu ústavu vzorky arí imunobiologických humánnych liekov na
vykonanie kontroly kvality pred prepustením are,
aa) neinformuje vopred tátny ústav o tom, e poskytne
alebo poskytuje verejnosti informácie týkajúce sa
doh¾adu nad humánnymi liekmi v súvislosti s registrovaným humánnym liekom,
ab) prestal spåòa podmienky potrebné na registráciu
humánneho lieku a naïalej vykonáva povolenú èinnos,
ac) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
ad) nepredloí ministerstvu zdravotníctva kadoroène
najneskôr do 31. januára správu o výke výdavkov
na propagáciu, marketing a nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok,
ae) neoznámi národnému centru zoznam zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúèastnili na podujatiach
výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie
vzdelávanie, ktoré boli financované drite¾om registrácie alebo treou osobou,
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af) poskytuje alebo prijíma z¾avy v naturáliách, ak
tento zákon neustanovuje inak,
ag) financuje, sponzoruje alebo inak priamo alebo nepriamo podporuje podujatie zdravotníckemu pracovníkovi alebo úèas zdravotníckeho pracovníka
na podujatí okrem podujatí urèených výhradne
na odborné a vedecké úèely alebo ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
ah) akouko¾vek formou priamo, nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby navádza, podnecuje
alebo iným spôsobom ovplyvòuje predpisujúceho
lekára pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín,
ai) neposkytne na poiadanie drite¾a povolenia na
ve¾kodistribúciu humánnych liekov a drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
v nemocniènej lekárni alebo vo verejnej lekárni
osvedèenú kópiu registrácie humánneho lieku,
zmeny registrácie humánneho lieku, predåenia
registrácie humánneho lieku alebo zruenia registrácie humánneho lieku,
aj) nezabezpeèí, aby kadá ara humánneho lieku
vyrobená v inom èlenskom táte bola uvedená na
trh len vtedy, ak bola vyrobená a kontrolovaná
v súlade s právnymi predpismi platnými v danom
èlenskom táte a v súlade s kontrolnými postupmi
schválenými pri registrácii humánneho lieku,
ak) nepriloí k dodávke humánneho lieku správu
o vykonanej kontrole v príslunom èlenskom táte
podpísanú osobou zodpovednou za zabezpeèovanie kvality pri výrobe humánneho lieku, ak bola
ara humánneho lieku kontrolovaná v inom
èlenskom táte a bola dodaná do Slovenskej republiky,
al) nezabezpeèí, aby kadá ara humánneho lieku
vyrobená v treom táte bola v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom táte podrobená úplnej
kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze vetkých lieèiv a vetkým skúaniam alebo kontrolám
potrebným na zabezpeèenie kvality humánneho
lieku v súlade s kontrolnými postupmi schválenými pri registrácii humánneho lieku,
am) nepriloí k dodávke humánneho lieku správu
o vykonanej kontrole v príslunom èlenskom táte
podpísanú osobou zodpovednou za zabezpeèovanie kvality pri výrobe humánneho lieku, ak bola
ara humánneho lieku vyrobená v treom táte,
bola kontrolovaná v inom èlenskom táte a bola
dodaná do Slovenskej republiky.
(3) Drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu humánnych
liekov sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nevypracuje alebo nepouíva systém zabezpeèenia
kvality humánnych liekov,
b) distribuuje humánne lieky, ktoré nie sú registrované v Slovenskej republike,
c) dodáva lieky iným osobám, ako inému drite¾ovi povolenia na ve¾kodistribúciu humánnych liekov, drite¾ovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni alebo verejnej
lekárni, a to aj v prípade, ak humánny liek obstarala
zdravotná poisovòa pod¾a osobitného predpisu,20)
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veterinárnemu lekárovi, ktorý poskytuje odbornú
veterinárnu èinnos,19) ambulantnému zdravotníckemu zariadeniu v ustanovenom rozsahu, poskytovate¾ovi záchrannej zdravotnej sluby,15) ozbrojeným silám a ozbrojeným zborom,
d) nestiahne bezodkladne z trhu humánny liek po nariadení tátnym ústavom,
e) nezabezpeèí pre územie, na ktorom má povolenú ve¾kodistribúciu, dodanie humánnych liekov najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky od drite¾a
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
f) nepoiada vopred orgán, ktorý vydal povolenie na
ve¾kodistribúciu, o schválenie zmeny údajov uvedených v povolení na ve¾kodistribúciu,
g) nepredloí tátnemu ústavu do siedmich dní po dovoze humánnych liekov zoznam dovezených humánnych liekov s uvedením poètu a ve¾kosti balenia
a èísla are alebo výrobného èísla a na poiadanie
tátnemu ústavu nepredloí ich analytické certifikáty o prepustení are,
h) nedodá na poiadanie tátnemu ústavu do siedmich
dní po dovoze humánnych liekov vzorky poadovaných arí humánnych liekov v mnostve potrebnom
na tri analýzy,
i) nepodá do siedmich dní po skonèení tvrroka tátnemu ústavu hlásenie o cene, mnostve a druhu dovezených humánnych liekov,
j) neoznámi tátnemu ústavu neiaduce úèinky humánneho lieku, ktoré neboli známe v èase registrácie, ak sa o nich dozvedel pri výkone svojej èinnosti,
k) neumoní oprávneným osobám výkon tátneho dozoru,
l) nezabezpeèí uchovávanie dokumentácie v písomnej
alebo elektronickej forme pod¾a zásad správnej ve¾kodistribuènej praxe,
m) nevykoná raz roène inventúru, pri ktorej sa porovnajú mnostvá prijatých a vydaných humánnych liekov so zásobami, ktoré sa v èase inventúry nachádzajú v sklade,
n) nepouíva èíslo GTIN, ak je ním liek oznaèený,
o) nedodruje poiadavky správnej ve¾kodistribuènej
praxe,
p) bezodkladne písomne neoznámi ustanovenie nového odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu orgánu, ktorý povolenie vydal,
q) vykonáva èinnos bez ustanovenia odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu,
r) prestal spåòa podmienky potrebné na vydanie povolenia na ve¾kodistribúciu humánnych liekov a naïalej vykonáva povolenú èinnos,
s) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
t) nepredloí ministerstvu zdravotníctva kadoroène
najneskôr do 31. januára správu o výke výdavkov
na propagáciu, marketing a nepeòané plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok,
u) neoznámi národnému centru zoznam zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúèastnili na podujatiach
výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie
vzdelávanie, ktoré boli financované drite¾om povo-
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lenia na ve¾kodistribúciu humánnych liekov alebo
treou osobou,
v) poskytuje alebo prijíma z¾avy v naturáliách,
w) financuje, sponzoruje alebo inak priamo alebo nepriamo podporuje podujatie zdravotníckemu pracovníkovi alebo úèas zdravotníckeho pracovníka na
podujatí okrem podujatí urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
x) akouko¾vek formou priamo, nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby navádza, podnecuje alebo
iným spôsobom ovplyvòuje predpisujúceho lekára
pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych
pomôcok alebo dietetických potravín,
y) nezabezpeèí odbornému zástupcovi materiálne vybavenie, personálne zabezpeèenie a prevádzkové
podmienky na plnenie povinností uvedených v § 18
ods. 1 písm. a) a s) a plnenie úloh uvedených
a v § 18 ods. 2 a 8.
(4) Drite¾ povolenia na súbený dovoz sa dopustí
iného správneho deliktu, ak
a) neuchováva záznamy o pôvode, poète balení a èíslach arí súbene dováaného lieku pä rokov,
b) nezabezpeèí pozastavenie výdaja alebo uvádzania
na trh súbene dováaného lieku v rovnakom rozsahu ako pri referenènom lieku v Slovenskej republike
alebo v inom èlenskom táte, odkia¾ sa liek dováa,
ak k pozastaveniu výdaja alebo uvádzania na trh dolo v dôsledku nedodrania poadovanej kvality,
úèinnosti alebo bezpeènosti lieku alebo ak bola registrácia zruená v èlenskom táte dovozu alebo registrácia stratila platnos v Slovenskej republike
alebo v inom èlenskom táte, odkia¾ sa dováa,
c) nezoh¾adòuje zmeny v registrácii referenèného lieku, ktoré môu ovplyvni kvalitu, úèinnos a bezpeènos súbene dováaného lieku,
d) nezabezpeèí, aby balenie, oznaèovanie a ïalie povolené úpravy súbene dováaného lieku vykonávali
len dritelia povolenia na výrobu liekov,
e) neoznaèí vonkají obal a vnútorný obal súbene dováaného lieku slovami SÚBENE DOVÁANÝ
LIEK a identifikaènými údajmi o drite¾ovi povolenia na súbený dovoz lieku a o výrobcoch uvedených
v § 19 ods. 5 písm. d),
f) neoznámi zaèatie súbeného dovozu drite¾ovi registrácie referenèného dováaného lieku alebo jeho splnomocnenému zástupcovi v Slovenskej republike
a neposkytne mu, ak ho drite¾ registrácie referenèného dováaného lieku alebo jeho splnomocnený zástupca v Slovenskej republike o to poiada, vzorku
súbene dováaného lieku v balení, v akom sa bude
v Slovenskej republike uvádza na trh,
g) nezabezpeèuje doh¾ad nad liekmi, nezhromaïuje
údaje o neiaducich úèinkoch a zaznamenané neiaduce úèinky neoznamuje drite¾ovi registrácie referenèného lieku a orgánu, ktorý vydal povolenie na
súbený dovoz.
(5) Drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) neposkytuje lekárenskú starostlivos pod¾a tohto
zákona,
b) nedodriava poiadavky správnej lekárenskej praxe,
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c) nepozastaví poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
ak prestal spåòa podmienky ustanovené v § 3 a 5
a nezabezpeèil nápravu,
d) nezabezpeèuje nákup liekov len od výrobcov registrovaných liekov alebo povolených liekov pod¾a § 46
a od drite¾ov povolenia na ve¾kodistribúciu liekov,
e) nepostupuje pri príprave, uchovávaní a kontrole
hromadne pripravovaných humánnych liekov a individuálne pripravovaných humánnych liekov pod¾a
poiadaviek správnej lekárenskej praxe a ustanovení Slovenského farmaceutického kódexu,
f) nezabezpeèuje v rozsahu povolenej èinnosti výdaj
základného sortimentu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do 24 hodín; ak ide o individuálne zhotovenú zdravotnícku
pomôcku, do siedmich pracovných dní, a ak ide o individuálne zhotovenú ortopedicko-protetickú pomôcku alebo stomatologickú zdravotnícku pomôcku
na mieru, do 90 dní,
g) nezabezpeèuje v rozsahu povolenej èinnosti bezodkladne výdaj humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré nie sú zahrnuté do základného sortimentu,
h) vydáva hromadne vyrábané lieky, ktoré nie sú registrované alebo ich pouívanie nepovolilo ministerstvo
zdravotníctva, hromadne pripravované humánne
lieky a individuálne pripravované humánnych lieky
a zdravotnícke pomôcky, ktoré nespåòajú poiadavky na uvedenie na trh pod¾a osobitných predpisov,2)
i) vydáva bez lekárskeho predpisu humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo neuchováva lekársky predpis najmenej jeden rok odo
dòa výdaja humánneho lieku, ak humánny liek nebol uhrádzaný na základe verejného zdravotného
poistenia,
j) vydáva bez veterinárneho lekárskeho predpisu veterinárny liek, ktorého výdaj je viazaný na veterinárny
lekársky predpis alebo neuchováva veterinárny lekársky predpisy najmenej jeden rok odo dòa výdaja
veterinárneho lieku,
k) nezabezpeèuje výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok
oprávnenými osobami uvedenými v § 25 ods. 2 a 3,
l) neposkytuje odborné informácie o liekoch, zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri urèovaní a sledovaní lieèebného postupu,
m) vydá liek, ktorého èas pouite¾nosti uplynul alebo
èas pouite¾nosti lieku uplynie poèas podávania lieku pri urèenom dávkovaní lieku,
n) bezodkladne po nariadení tátnym ústavom alebo ústavom kontroly veterinárnych lieèiv nepozastaví výdaj
lieku alebo zdravotníckej pomôcky, nenariadi stiahnutie lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu alebo
nepozastaví pouívanie zdravotníckej pomôcky,
o) neoznámi tátnemu ústavu alebo ústavu kontroly
veterinárnych lieèiv neiaduce úèinky liekov,
p) neumoní výkon tátneho dozoru oprávneným osobám alebo im neumoní vstup do priestorov, kde sa
vykonáva lekárenská starostlivos; na ich poiadanie nezabezpeèí predloenie poadovanej dokumentácie, neposkytne potrebné vysvetlenie alebo nepredloí vzorky liekov v mnostve potrebnom na
kontrolu,
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q) neuchováva osobitné lekárske predpisy oznaèené
ikmým modrým pruhom a osobitné objednávky desa rokov,
r) neuchováva osobitné veterinárne lekárske predpisy
oznaèené ikmým modrým pruhom a osobitné objednávky desa rokov,
s) nezale kadoroène do 31. januára evidenciu o vydaných liekoch s obsahom omamnej látky alebo psychotropnej látky II. skupiny farmaceutovi samosprávneho
kraja alebo regionálnemu veterinárnemu lekárovi,
t) neoznámi do 30 dní po skonèení tvrroka národnému centru pravdivé a presné údaje o liekoch a zdravotníckych pomôckach s uvedením poètu balení,
kódu a ceny humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky vydanej
1. verejnou lekáròou bez lekárskeho predpisu alebo
lekárskeho poukazu,
2. verejnou lekáròou na lekársky predpis alebo lekársky poukaz bez úhrady z verejného zdravotného poistenia,
3. nemocniènou lekáròou alebo verejnou lekáròou
na objednávku ústavného zdravotníckeho zariadenia,
u) nezabezpeèuje vykonávanie lekárenskej pohotovostnej sluby nariadenej farmaceutom samosprávneho
kraja,
v) neoznámi vopred farmaceutovi samosprávneho kraja hromadné èerpanie dovolenky alebo iné prekáky
poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej
lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
w) nevyberá od pacientov úhradu za humánne lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny èiastoène uhrádzané na základe verejného zdravotného
poistenia pri zachovaní ustanoveného pomeru úhrady zdravotnej poisovne a pacienta,28)
x) nevyberá od pacientov úhrady za sluby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výke
pod¾a osobitného predpisu,29)
y) nevedie riadne a v súlade so skutoèným stavom kusovú evidenciu humánnych liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín,
z) nesprístupní zdravotnej poisovni na poiadanie systém kusovej evidencie tak, aby zdravotná poisovòa
mohla úèinne skontrolova správnos predpisovania
a výdaja a vetky doklady o nadobudnutí liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,
a neumoní súèasne kontrolu skladových zásob,
údaje o poètoch vetkých vydaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v kontrolovanom období za vetky zdravotné poisovne,
aa) nezabezpeèí, aby priestory, v ktorých sa nachádzajú
lieky, lieèivá, pomocné látky a zdravotnícke pomôcky, boli prístupné len zdravotníckym pracovníkom
s odbornou spôsobilosou a iným osobám len pod
doh¾adom zdravotníckych pracovníkov s odbornou
spôsobilosou,
ab) nezabezpeèí, aby objednávanie, príjem, kontrolu,
uchovávanie, prípravu a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami a zaobchádzanie s drogovými prekurzormi a vedenie príslunej evidencie
riadil odborný zástupca,
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ac) neoznámi bezodkladne farmaceutovi samosprávneho kraja ukonèenie èinnosti odborného zástupcu,
ad) nepouíva èíslo GTIN vo forme èiarového kódu
EAN alebo dvojrozmerného kódu GS1 Data Matrix, ak je ním liek oznaèený,
ae) vyberá finanènú úhradu za výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, za ktoré
patrí finanèná úhrada pod¾a osobitného predpisu28)
okrem prípadu, ak lekár na základe písomného
súhlasu pacienta vyznaèil na lekárskom predpise
v èasti Hradí pacient finanènú úhradu pacienta
alebo vyberá finanènú úhradu v nesprávnej výke,
af) nepozastaví poskytovanie lekárenskej starostlivosti, hoci tak urobi mal pod¾a tohto zákona,
ag) ponúka alebo vydáva internetovým výdajom humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky
predpis, zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je
viazaný na lekársky poukaz, a veterinárne lieky,
ktorých výdaj je viazaný na veterinárny lekársky
predpis,
ah) vydá alebo dodá humánne lieky poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti v rozpore s týmto zákonom,
ai) neuvádza na doklade z registraènej pokladne údaj
o výke prepoèítaného doplatku za najlacnejí náhradný humánny liek,30)
aj) prestal spåòa podmienky potrebné na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
a naïalej vykonáva povolenú èinnos,
ak) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
al) bezodkladne písomne neoznámi ustanovenie nového odborného zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu orgánu, ktorý povolenie vydal,
am) vykonáva èinnos bez ustanovenia odborného
zástupcu alebo náhradného odborného zástupcu,
an) zúèastní sa na podujatí financovanom, sponzorovanom alebo inak priamo alebo nepriamo podporovanom drite¾om povolenia na výrobu alebo ve¾kodistribúciu liekov alebo prostredníctvom tretej
osoby okrem podujatí urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo na ïalie vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov,
ao) nepouíva pri príprave hromadne pripravovaných
liekov a individuálne pripravovaných liekov lieèivá
a pomocné látky, ku ktorým bol vydaný analytický
certifikát tátnym kontrolným laboratóriom iného
èlenského tátu alebo ním schváleným kontrolným laboratóriom,
ap) akouko¾vek formou priamo, nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby navádza, podnecuje alebo
iným spôsobom ovplyvòuje predpisujúceho lekára
pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín,
aq) neuzavrel ku dòu zaèatia èinnosti zmluvu o poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti,
ar) neurèil zdravotníckym pracovníkom pracovnú náplò pod¾a návrhu odborného zástupcu, ak bol
ustanovený,
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as) pri výdaji humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky,
alebo dietetickej potraviny na základe lekárskeho
predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktoré sú èiastoène alebo úplne uhrádzané na základe verejného
zdravotného poistenia, neoveril zhodu údajov na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze s údajmi v preukaze poistenca alebo v európskom preukaze zdravotného poistenia a pri zistení nesprávnosti
údajov lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu v mene, priezvisku, rodnom èísle alebo v kóde
zdravotnej poisovne, ak ilo o zjavnú chybu v písaní, nevykonal opravu týchto údajov na lekárskom
predpise alebo lekárskom poukaze a liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal,
at) nezabezpeèil, aby kadá jeho prevádzkareò verejnej lekárne mala k dispozícii neustály a bezprostredný prístup
k platnému Slovenskému farmaceutickému kódexu,
au) poskytuje alebo prijíma z¾avy v naturáliách,
av) poskytuje vernostný systém v rozpore s § 23.
(6) Drite¾ ivnostenského oprávnenia na vykonávanie èinnosti oèná optika sa dopustí iného správneho
deliktu, ak
a) nezabezpeèuje nákup len od výrobcov registrovaných optických zdravotníckych pomôcok,
b) nezabezpeèuje výdaj optických zdravotníckych pomôcok oprávnenou osobou uvedenou v § 25 ods. 3 písm. d),
c) neposkytuje odborné informácie o optických zdravotníckych pomôckach,
d) bezodkladne nepozastaví výdaj optickej zdravotníckej pomôcky, nevráti dodávate¾ovi optickú zdravotnícku pomôcku, ak tátny ústav nariadil stiahnutie
optickej zdravotníckej pomôcky z trhu, alebo nepozastaví pouívanie optickej zdravotníckej pomôcky
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e) neumoní výkon tátneho dozoru oprávneným osobám alebo im neumoní vstup do priestorov, kde sa
vykonáva iná lekárenská starostlivos; na ich poiadanie nezabezpeèí predloenie poadovanej dokumentácie, neposkytne potrebné vysvetlenie alebo
nepredloí vzorku optickej zdravotníckej pomôcky
v mnostve potrebnom na kontrolu,
f) nevyberá od pacientov úhradu za optické zdravotnícke pomôcky èiastoène uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri zachovaní ustanoveného pomeru úhrady zdravotnej poisovne a pacienta,
g) nevyberá od pacientov úhrady za sluby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výke
pod¾a osobitného predpisu.29)
(7) Odborný zástupca zodpovedný za výrobu humánnych liekov sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby kadá ara humánneho lieku bola
vyrobená v súlade s poiadavkami správnej výrobnej
praxe a výrobnými postupmi schválenými pri registrácii lieku a aby výrobné metódy boli v súlade so súèasnými poznatkami vedy a techniky,
b) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami.
(8) Odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie
kvality humánnych liekov sa dopustí iného správneho
deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby kadá ara humánneho lieku bola
kontrolovaná v súlade s poiadavkami správnej vý-
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robnej praxe, farmaceutického skúania a kontrolnými postupmi schválenými pri registrácii humánneho
lieku a aby kontrolné metódy boli v súlade so súèasnými poznatkami vedy a techniky,
b) nezabezpeèí, aby kadá ara humánneho lieku bez
oh¾adu na to, èi bol tento liek vyrobený v èlenských
tátoch alebo dovezený z tretích tátov, bola podrobená kompletnej kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze vetkých lieèiv a iným skúkam alebo
kontrolám potrebným na zabezpeèenie kvality humánnych liekov v súlade s poiadavkami registrácie
humánneho lieku,
c) neosvedèí pri prepúaní are v analytickom certifikáte o prepustení are, e kadá ara bola hodnotená pod¾a § 16 ods. 2 písm. b),
d) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
e) neuchováva analytický certifikát o prepustení are
najmenej pä rokov od prepustenia are a na poiadanie ho nepredloí tátnemu ústavu.
(9) Odborný zástupca zodpovedný za registráciu humánneho lieku sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby v dokumentácii, ktorá sa predkladá so iadosou o registráciu lieku, boli uvedené
správne a pravdivé údaje,
b) nezabezpeèí, aby sa farmaceutické skúanie,
toxikologicko-farmakologické skúanie a klinické
skúanie vykonalo pod¾a tohto zákona,
c) nezabezpeèí doh¾ad nad humánnymi liekmi,
d) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami.
(10) Odborný zástupca zodpovedný za odberné centrum sa dopustí iného správneho deliktu, ak nezabezpeèí, aby kadý odber krvi a zloky z krvi bol vykonaný
a prepustený spracovate¾ovi krvi, ktorý je drite¾om povolenia na prípravu transfúznych liekov alebo drite¾om povolenia na výrobu liekov v súlade s poiadavkami správnej praxe prípravy transfúznych liekov.
(11) Odborný zástupca zodpovedný za odber pupoèníkovej krvi sa dopustí iného správneho deliktu, ak nezabezpeèí, aby kadý odber pupoèníkovej krvi bol vykonaný a prepustený spracovate¾ovi pupoèníkovej krvi,
ktorý je drite¾om povolenia na prípravu transfúznych
liekov z pupoèníkovej krvi.
(12) Odborný zástupca zodpovedný za prípravu
transfúznych liekov sa dopustí iného správneho deliktu, ak nezabezpeèí, aby kadá ara transfúzneho lieku
bola pripravená v súlade s poiadavkami správnej praxe prípravy transfúznych liekov a so schválenými postupmi prípravy transfúznych liekov.
(13) Odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie kvality transfúznych liekov a odborný zástupca
zodpovedný za zabezpeèovanie kvality transfúznych
liekov z pupoèníkovej krvi sa dopustia iného správneho
deliktu, ak nezabezpeèia, aby kadá ara transfúzneho lieku bola kontrolovaná v súlade s poiadavkami
správnej praxe prípravy transfúznych liekov.
(14) Odborný zástupca zodpovedný za individuálnu
prípravu liekov na inovatívnu lieèbu sa dopustí iného
správneho deliktu, ak je nezabezpeèí, aby kadá ara
lieku na inovatívnu lieèbu bola pripravená v súlade
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s poiadavkami správnej praxe individuálnej prípravy
liekov na inovatívnu lieèbu a so schválenými postupmi
individuálnej prípravy liekov na inovatívnu lieèbu.
(15) Odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie kvality liekov na inovatívnu lieèbu sa dopustí iného
správneho deliktu, ak nezabezpeèí, aby kadá ara lieku na inovatívnu lieèbu bola kontrolovaná v súlade
s poiadavkami správnej praxe individuálnej prípravy
liekov na inovatívnu lieèbu.
(16) Odborný zástupca zodpovedný za nemocniènú
krvnú banku sa dopustí iného správneho deliktu, ak
nezabezpeèí uchovávanie krvi, zloiek z krvi a transfúznych liekov v súlade s poiadavkami správnej praxe
prípravy transfúznych liekov.
(17) Zadávate¾ sa dopustí iného správneho deliktu,
ak
a) nevyberie skúajúceho s prihliadnutím na jeho kvalifikáciu, etapu a rozsah klinického skúania, vybavenie pracoviska a neposkytol mu príruèku pre skúajúceho,
b) nepredloí pred zaèatím klinického skúania
1. etickej komisii iados o stanovisko k etike klinického skúania,
2. tátnemu ústavu iados o povolenie klinického
skúania,
c) nezriadi konzultaèné miesto, kde sa úèastníkovi
poskytujú informácie o klinickom skúaní,
d) nedodriava ustanovenia o povo¾ovaní klinického
skúania, pozastavení klinického skúania a zakázaní klinického skúania,
e) neustanoví osobu zodpovednú za zabezpeèovanie
kvality pri výrobe skúaného produktu alebo skúaného humánneho lieku, ak sa skúaný produkt alebo
skúaný humánny liek vyrába v Slovenskej republike alebo osobu zodpovednú za dovoz skúaného humánneho produktu alebo skúaného humánneho
lieku, ak sa skúaný produkt alebo skúaný humánny liek nevyrába v Slovenskej republike a nezabezpeèil, aby táto osoba plnila úlohy pod¾a § 38
ods. 4,
f) nevedie register neiaducich udalostí, závaných
neiaducich úèinkov a neoèakávaných závaných
neiaducich úèinkov, ktoré mu oznámil skúajúci,
a neoznámil tátnemu ústavu, etickej komisii
a zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie úèastníka, závané neiaduce udalosti a podozrenia na závané neiaduce úèinky a na
neoèakávané závané neiaduce úèinky,
g) neuhradí náklady
1. spojené s klinickým skúaním alebo s lieèbou ochorenia, na ktoré je klinické skúanie zamerané,
2. spojené s lieèbou zdravotných komplikácií a prípadných trvalých následkov na zdraví vzniknutých úèastníkovi v dôsledku klinického skúania,
3. spojené s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti zadávate¾a za kodu spôsobenú úèastníkovi klinického skúania,
4. spojené s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti
za kodu, ktorá môe by spôsobená úèastníkovi,
h) neuchováva skúané humánne produkty a skúané
humánne lieky v nemocniènej lekárni zdravotníckeho
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zariadenia, v ktorom sa nachádza pracovisko, alebo
v nemocniènej lekárni, alebo verejnej lekárni, alebo
na pracovisku, ktoré musí ma vytvorené podmienky na uchovávanie skúaného humánneho produktu a skúaného humánneho lieku v súlade s protokolom,
i) neposkytne skúajúcemu na vykonanie klinického
skúania skúaný humánny produkt alebo skúaný
humánny liek vyrobený v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe a neuchováva jeho vzorku,
j) nepostupuje pod¾a zásad správnej klinickej praxe,
k) nezabezpeèí vykonávanie odborného doh¾adu nad
klinickým skúaním poverenou osobou,
l) neinformuje skúajúcich o zistených neoèakávaných závaných neiaducich úèinkoch,
m) neoznámi tátnemu ústavu a etickej komisii
1. návrh na zmenu údajov v protokole,
2. opatrenia prísluných orgánov iných èlenských
tátov a tretích tátov vzahujúcich sa na skúaný
humánny produkt alebo skúaný humánny liek,
3. preruenie klinického skúania a dôvody jeho
preruenia,
4. bezodkladne akúko¾vek novú skutoènos týkajúcu sa priebehu klinického skúania alebo vývoja
skúaného produktu alebo skúaného humánneho lieku a prijaté opatrenia na ochranu úèastníkov pred bezprostredným nebezpeèenstvom,
5. do siedmich dní vetky dôleité informácie týkajúce sa podozrenia na neoèakávané závané neiaduce úèinky, ktoré spôsobili alebo by mohli
spôsobi smr, alebo do ïalích ôsmich dní nepredloil písomnú správu o tých skutoènostiach,
6. do 15 dní podozrenia na ostatné neoèakávané závané neiaduce úèinky odo dòa, keï sa o nich
dozvedel,
7. do 90 dní skonèenie klinického skúania alebo do
15 dní predèasné skonèenie klinického skúania
a príèiny predèasného skonèenia klinického skúania,
8. poèas trvania klinického skúania raz roène zoznam vetkých podozrení na závané neiaduce
úèinky, ktoré sa vyskytli poèas tohto obdobia,
a správu o bezpeènosti úèastníkov,
n) nezabezpeèí prijatie opatrení na uchovávanie dokumentácie o klinickom skúaní,
o) neaktualizuje najmenej raz roène príruèku pre skúajúceho,
p) nepredloí na poiadanie etickej komisii, tátnemu
ústavu a zdravotnej poisovni úèastníka, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, údaje a dokumentáciu o klinickom skúaní,
q) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
r) vykonáva neintervenènú klinickú túdiu bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisovne úèastníka neintervenènej klinickej túdie,
s) nezale do jedného mesiaca od spracovania rovnopis
výsledkov neintervenènej klinickej túdie zdravotnej
poisovni úèastníka neintervenènej klinickej túdie
a národnému centru,
t) nezale protokol neintervenènej klinickej túdie
schválený zdravotnou poisovòou úèastníka neintervenènej klinickej túdie národnému centru,
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u) nezale rovnopis spracovaných výsledkov neintervenènej klinickej túdie zdravotnej poisovni úèastníka neintervenènej klinickej túdie a národnému
centru.
(18) Skúajúci sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) sa neoboznámi pred zaèatím klinického skúania
s údajmi uvedenými v príruèke pre skúajúceho
a nezoh¾adní ich pri pouèení úèastníka,
b) nepouèí úèastníka pod¾a tohto zákona,
c) nezaradí do klinického skúania len úèastníkov,
ktorí vyjadrili informovaný súhlas s úèasou na klinickom skúaní pod¾a tohto zákona,
d) neodmietne vykonávanie klinického skúania, ak
neboli splnené poiadavky na zaèatie klinického
skúania, nepreruil vykonávanie klinického skúania, ktorého vykonávanie tátny ústav pozastavil,
alebo neskonèil vykonávanie klinického skúania,
ktoré tátny ústav zruil alebo zakázal,
e) vykonáva klinické skúanie, pri ktorom neboli dodrané ustanovenia o ochrane
1. úèastníkov klinického skúania,
2. neplnoletých úèastníkov,
3. plnoletých úèastníkov nespôsobilých na právne
úkony,
f) neodmietne vykonávanie klinického skúania, ak
etická komisia vyjadrila nesúhlasné stanovisko ku
klinickému skúaniu,
g) nezabezpeèí bezpeènú manipuláciu so skúaným
humánnym produktom alebo so skúaným humánnym liekom a jeho správne uchovávanie,
h) neoznámi bezodkladne zadávate¾ovi a zdravotnej poisovni, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie
úèastníka, kadú závanú neiaducu udalos a kadý
neoèakávaný závaný neiaduci úèinok, ak nebolo
v povolení uvedené inak, a neprijal potrebné opatrenia na ochranu ivota a zdravia úèastníkov vrátane
prípadného preruenia klinického skúania,
i) neeviduje, nespracúva a neuchováva údaje a informácie o klinickom skúaní takým spôsobom, aby sa
správne oznamovali, interpretovali a overovali a aby
sa zároveò zabezpeèila ochrana osobných údajov
úèastníka,
j) nezabezpeèí najmenej 15 rokov uchovávanie zoznamu identifikaèných kódov úèastníkov a dokumentácie o klinickom skúaní,
k) nezabezpeèí dôvernos vetkých informácií týkajúcich sa úèastníka,
l) nepostupuje pod¾a správnej klinickej praxe,
m) nepredloí na poiadanie etickej komisii, tátnemu
ústavu a zdravotnej poisovni úèastníka, ktorá vykonáva verejné zdravotné poistenie, údaje a dokumentáciu o klinickom skúaní,
n) neinformuje lekára, s ktorým má úèastník uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
e úèastník je zaradený do klinického skúania,
o) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami.
(19) Poskytovate¾ zdravotnej starostlivosti sa dopustí
iného správneho deliktu, ak
a) neuchováva humánne lieky, ktoré sa pouívajú pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby neprilo k ich pokodeniu alebo zneuitiu,
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b) nezabezpeèí, aby osobám, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivos, podávali lieky len zdravotnícki
pracovníci v súlade so súhrnom charakteristických
vlastností humánneho lieku,
c) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami.
(20) Zdravotná poisovòa sa dopustí iného správneho deliktu, ak nezabezpeèí, aby obstarané humánne
lieky a zdravotnícke pomôcky boli dodané prostredníctvom poskytovate¾a lekárenskej starostlivosti.
(21) Predpisujúci lekár sa dopustí iného správneho
deliktu, ak
a) nepredpisuje humánne lieky a dietetické potraviny
na lekársky predpis alebo na objednávky a zdravotnícke pomôcky na lekársky poukaz alebo na objednávky,
b) nepredpisuje humánne lieky na objednávky, ak je
predpisujúcim lekárom pod¾a § 119 ods. 3, alebo na
lekársky predpis, ak poskytuje ústavnú pohotovostnú slubu,
c) nepredpisuje zdravotnícke pomôcky na objednávky,
ak je predpisujúcim lekárom pod¾a § 119 ods. 3, alebo na lekársky poukaz, ak poskytuje ústavnú pohotovostnú slubu,
d) nepredpisuje humánny liek s obsahom omamných
látok II. skupiny a psychotropných látok II. skupiny
na osobitnom tlaèive lekárskeho predpisu oznaèenom ikmým modrým pruhom alebo na osobitnom
tlaèive objednávky oznaèenom ikmým modrým
pruhom alebo nevedie evidenciu týchto tlaèív,
e) nepredpisuje humánny liek, ktorý obsahuje lieèivo
uvedené v prílohe è. 1, a ktorý je uhrádzaný alebo
èiastoène uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia, uvedením názvu lieèiva, cesty podania,
liekovej formy, ve¾kosti a poètu dávok v hmotnostných alebo objemových, alebo kusových jednotkách,
f) nepredpisuje humánny liek uvedením názvu humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy, ve¾kosti a poètu dávok v hmotnostných alebo objemových
jednotkách, ak ide o humánny liek, ktorý obsahuje
omamnú látku II. skupiny alebo psychotropnú látku
II. skupiny,
g) nezaznamená do zdravotnej dokumentácie pacienta medicínsky dôvod zákazu výdaja náhradného
humánneho lieku pri predpisovaní pod¾a § 119
ods. 6,
h) predpisuje humánny liek a zdravotnícku pomôcku,
ak sa má uhradi alebo èiastoène uhradi na základe
verejného zdravotného poistenia a Úrad pre doh¾ad
nad zdravotnou starostlivosou mu nepridelil èíselný kód alebo nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisovòou, ktorú si poistenec vybral,
i) nepostupuje pri predpisovaní humánneho lieku pri
poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti
pod¾a § 119 ods. 9 a pri poskytovaní inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti nepostupuje pri
predpisovaní humánneho lieku pod¾a § 120 ods. 1
písm. l),
j) predpisuje humánny liek a zdravotnícke pomôcky
uhrádzané na základe verejného zdravotného pois-
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tenia, ktorých predpisovanie je viazané na odbornos lekára a nepostupoval pod¾a § 119 ods. 10,
k) nepostupuje pri predpisovaní humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny pod¾a
súèasných poznatkov farmakoterapie úèelovo a hospodárne,
l) predpisuje humánny liek na indikácie, ktoré neboli
schválené pri registrácii humánneho lieku,
m) predpisuje zdravotnícku pomôcku na iný úèel urèenia, ako je uvedený vo vyhlásení o zhode,
n) predpisuje dietetickú potravinu na iný úèel urèenia,
ako je uvedený v návode na pouitie,
o) nezaznamenáva v zdravotnej dokumentácii pacienta
alebo v liekovej knike pacienta, ak ju pacientovi vydala zdravotná poisovòa, predpísanie humánneho
lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny,
p) urèí pacientovi pri predpisovaní humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny,
v ktorom zariadení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti si má vybra predpísaný humánny liek,
zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu,
q) nepotvrdí odtlaèkom svojej peèiatky a podpisom
pod¾a § 120 ods. 1 písm. p) a r) opravu náleitostí lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
r) neurobí opatrenia na zabránenie zneuitia tlaèív lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a peèiatky cudzou osobou,
s) nepouíva tlaèivá lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu spåòajúce poiadavky na ich vyhotovenie pod¾a tohto zákona,
t) vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu v ambulantnom zdravotníckom
zariadení okrem humánneho lieku, zdravotníckej
pomôcky a dietetickej potraviny, ktorú obstarala
zdravotná poisovòa pod¾a osobitného predpisu20)
a pod¾a § 18 ods. 1 písm. c) tvrtého bodu,
u) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podáva pacientovi neregistrovaný alebo nepovolený humánny liek,
v) zaobstaráva si humánne lieky, ktoré pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti podáva pacientovi, od subjektu, ktorý nie je drite¾om povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
w) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
x) zúèastní sa na podujatí financovanom, sponzorovanom alebo inak priamo alebo nepriamo podporovanom drite¾om povolenia na výrobu liekov alebo
prostredníctvom tretej osoby okrem podujatí urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo
ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(22) Zdravotnícky pracovník sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zistí neiaduce úèinky humánneho lieku a túto skutoènos
bezodkladne neoznámi tátnemu ústavu,
b) vydáva alebo podáva humánne lieky alebo zdravotnícke pomôcky v rozpore s § 25,
c) nedovolene zaobchádza s liekmi a so zdravotníckymi
pomôckami,
d) sa zúèastní na podujatí financovanom, sponzorovanom alebo inak priamo alebo nepriamo podporova-
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nom drite¾om povolenia na výrobu liekov alebo
prostredníctvom tretej osoby okrem podujatí urèených výhradne na odborné a vedecké úèely alebo
ïalie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(23) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba sa
dopustia iného správneho deliktu, ak nedovolene zaobchádzajú s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.
(24) Ministerstvo zdravotníctva uloí pokutu za iné
správne delikty pod¾a odsekov 1 a 3, 17 a 23 a za iné
správne delikty pod¾a odseku 5, ak ide o drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocniènej lekárni od 500 eur do 25 000 eur.
(25) tátny ústav uloí pokutu za iné správne delikty
pod¾a odsekov 4, 6 a 16, 18 a 22 od 300 eur do 35 000
eur.
(26) Samosprávny kraj uloí pokutu od 500 eur do
25 000 eur za iné správne delikty pod¾a odseku 5, ak
ide o drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo verejnej lekári, drite¾a povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni
zdravotníckych pomôcok, drite¾a povolenia na poskytovanie
lekárenskej
starostlivosti
vo
výdajni
audio-protetických zdravotníckych pomôcok a drite¾a
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok.
(27) Ministerstvo zdravotníctva, tátny ústav a samosprávny kraj pri urèení výky pokuty prihliada na závanos, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho
konania. Pri opakovanom poruení mono pokutu zvýi a na dvojnásobok.
(28) Konanie o uloenie pokuty mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa ministerstvo zdravotníctva
alebo tátny ústav dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï k porueniu
povinnosti dolo.
(29) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(30) Ministerstvo zdravotníctva tátny ústav a samosprávny kraj, ktorý pokutu uloil, môe povoli odklad
platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikla
okolnos, ktorá znemoòuje zaplatenie pokuty, alebo
okolnos, ktorá odôvodòuje platenie v splátkach.
(31) Výnos z pokút uloených ministerstvom zdravotníctva a tátnym ústavom je príjmom tátneho rozpoètu.
(32) Výnos z pokút uloených samosprávnym krajom
je príjmom samosprávneho kraja.
§ 139
Iné správne delikty na
úseku veterinárnej farmácie
(1) Drite¾ povolenia na výrobu veterinárnych liekov
sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nevypracuje alebo nepouíva systém zabezpeèovania kvality výroby,
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b) nevyrába veterinárne lieky v rozsahu povolenej výrobnej èinnosti,
c) nezabezpeèí uchovávanie dokumentácie pod¾a poiadaviek správnej výrobnej praxe,
d) dodá veterinárny liek, ktorého je výrobcom, osobám
iným ako len drite¾om povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov alebo drite¾om povolenia
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
e) nestiahne bezodkladne veterinárny liek z trhu po nariadení ústavom kontroly veterinárnych lieèiv,
f) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv zaèiatok sahovania veterinárneho lieku z trhu alebo
nepredloí dôvody stiahnutia veterinárneho lieku,
g) neoznámi bezodkladne ústavu kontroly veterinárnych lieèiv neiaduce úèinky veterinárneho lieku,
o ktorých sa dozvedel po registrácii veterinárneho
lieku,
h) neustanoví osoby zodpovedné za výrobu, registráciu
a zabezpeèovanie kvality veterinárnych liekov,
i) nepoiada vopred ústav kontroly veterinárnych lieèiv o schválenie zmeny údajov v povolení na výrobu
veterinárnych liekov,
j) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv do
siedmich dní po skonèení tvrroka poèet a ve¾kos
balení a druhy vyrobených veterinárnych liekov
a veterinárnych liekov dodaných na domáci trh a zahranièný trh,
k) nepredloí ústavu kontroly veterinárnych lieèiv do
siedmich dní po skonèení tvrroka analytické certifikáty vetkých prepustených arí veterinárnych
liekov dodaných na domáci trh, ak ide o veterinárny
liek vyrobený z krvi, imunologický veterinárny liek
a biologický veterinárny liek,
l) neumoní oprávneným osobám výkon tátneho dozoru,
m) nezabezpeèuje informovanos odbornej verejnosti
o veterinárnych liekoch v súlade so súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho lieku,
n) nebalí veterinárny liek do vonkajieho obalu a vnútorného obalu so schváleným oznaèením a s priloenou písomnou informáciou pre pouívate¾ov s vyznaèeným dátumom ich schválenia,
o) nevytvorí primeraný systém kontroly pouitia vzoriek veterinárnych liekov,
p) nepredloí ústavu kontroly veterinárnych lieèiv na
kontrolu kvality vzorky prvých piatich arí nového
veterinárneho lieku prepusteného na trh v mnostve
potrebnom na tri analýzy, ak ide o imunologický veterinárny liek a biologický veterinárny liek,
q) nedodruje pri výrobe veterinárnych liekov a kontrole ich kvality poiadavky správnej výrobnej praxe,
r) pouíva pri výrobe veterinárnych liekov lieèivá, ktoré
neboli vyrobené v súlade s poiadavkami správnej
výrobnej praxe vstupných surovín,
s) nepriloí ku kadej dodávke veterinárnych liekov doklad s uvedením dátumu dodávky, názvu veterinárneho lieku, dodaného mnostva, názvu a adresy príjemcu, èísla are a osvedèenie o prepustení are
s dátumom a podpisom odborného zástupcu zodpovedného za zabezpeèovanie kvality veterinárnych
liekov a za toto osvedèenie,
t) nezabezpeèí, aby výrobné procesy pouité pri výrobe
boli validované v súlade s poiadavkami správnej vý-

u)

v)
w)
x)
y)

z)
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robnej praxe, najmä pri výrobe imunologického
veterinárneho lieku a biologického veterinárneho
lieku a aby bol dosiahnutý súlad medzi jednotlivými
arami,
neurèí náhradného odborného zástupcu alebo nového odborného zástupcu a bezodkladne nepozastaví
èinnos a do ustanovenia nového odborného zástupcu,
bezodkladne písomne neoznámi ustanovenie náhradného odborného zástupcu ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
urèí nového odborného zástupcu bez predchádzajúceho schválenia ústavom kontroly veterinárnych lieèiv,
prestal spåòa podmienky potrebné na vydanie povolenia na zaobchádzanie a naïalej vykonáva povolenú èinnos,
nezabezpeèí odborným zástupcom materiálne vybavenie, personálne zabezpeèenie a prevádzkové podmienky na plnenie povinností ustanovených v § 15
ods. 1 písm. a) a u) a § 16,
nevedie a neaktualizuje register analytických certifikátov o prepustení are.

(2) Ve¾kodistribútor veterinárnych liekov sa dopustí
iného správneho deliktu, ak
a) nevytvorí alebo nepouíva systém zabezpeèenia kvality distribuovaných veterinárnych liekov,
b) distribuuje veterinárne lieky, ktoré nie sú registrované v Slovenskej republike, a iné veterinárne lieky,
ako je uvedené v § 84 ods. 2,
c) dodáva veterinárne lieky v rozpore s týmto zákonom,
d) nestiahne z trhu veterinárny liek bezodkladne po
nariadení ústavom kontroly veterinárnych lieèiv,
e) neustanoví odborného zástupcu zodpovedného za
ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov,
f) nepoiada vopred orgán, ktorý vydal povolenie na
ve¾kodistribúciu, o schválenie zmeny údajov uvedených v povolení na ve¾kodistribúciu,
g) nepredloí ústavu kontroly veterinárnych lieèiv do
siedmich dní po dovoze veterinárnych liekov zoznam
dovezených veterinárnych liekov s uvedením poètu
a ve¾kosti balenia a èísla are alebo výrobného èísla
a na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv
nepredloí ich analytické certifikáty na kontrolu
kvality,
h) nedodá na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv do siedmich dní po dovoze veterinárnych
liekov vzorky poadovaných arí veterinárnych liekov v mnostve potrebnom na tri analýzy,
i) neoznámi do siedmich dní po skonèení tvrroka ústavu kontroly veterinárnych lieèiv poèet a ve¾kos
balení a druhy distribuovaných veterinárnych liekov
dodaných na domáci alebo zahranièný trh,
j) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv neiaduce úèinky, ktoré neboli známe v èase registrácie veterinárneho lieku, ak sa o nich dozvedel pri výkone svojej èinnosti,
k) neumoní oprávneným osobám výkon tátneho dozoru,
l) nezabezpeèí uchovávanie dokumentácie v písomnej
alebo elektronickej forme pod¾a zásad správnej ve¾kodistribuènej praxe,
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m) nevykoná aspoò raz roène inventúru, pri ktorej sa
porovnajú mnostvá prijatých a vydaných veterinárnych liekov so zásobami, ktoré sa v èase inventúry
nachádzajú v sklade,
n) nepredloí do siedmich dní po dovoze medikovaných
krmív z tretích tátov a pri obchodovaní s nimi s inými èlenskými tátmi kópiu sprievodného certifikátu
na príslunú regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu,
o) nevedie podrobnú evidenciu veterinárnych liekov,
ktoré sa môu dodáva len na veterinárny lekársky
predpis,
p) neposkytuje pravidelne ústavu kontroly veterinárnych lieèiv údaje o poète a ve¾kosti balení a druhoch
veterinárnych liekov, ktoré distribuoval do verejných lekární, tátnej veterinárnej a potravinovej
správe, veterinárnym lekárom, ktorí poskytujú veterinárnu starostlivos, výrobcom medikovaných krmív a iným ve¾kodistribútorom,
q) nedodruje poiadavky správnej ve¾kodistribuènej
praxe,
r) nepoiada o povolenie na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov v Slovenskej republike, ak získal povolenie na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov v inom
èlenskom táte,
s) neustanoví náhradného odborného zástupcu alebo
nového odborného zástupcu a bezodkladne nepozastaví èinnos a do ustanovenia nového odborného
zástupcu,
t) bezodkladne písomne neoznámi ustanovenie náhradného odborného zástupcu ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
u) ustanoví nového odborného zástupcu bez predchádzajúceho schválenia ústavom kontroly veterinárnych lieèiv,
v) prestal spåòa podmienky potrebné na vydanie povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov a naïalej vykonáva povolenú èinnos,
w) nezabezpeèí odborným zástupcom materiálne vybavenie, personálne zabezpeèenie a prevádzkové podmienky na plnenie povinností ustanovených v § 18
ods. 1 písm. t).
(3) Drite¾ povolenia na súbený dovoz lieku sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) neuchováva záznamy o pôvode, poète a ve¾kosti balení a èíslach arí súbene dováaného veterinárneho lieku pä rokov,
b) nezabezpeèí pozastavenie výdaja alebo uvádzania
na trh súbene dováaného veterinárneho lieku
v rovnakom rozsahu ako pri referenènom dováanom veterinárnom lieku v Slovenskej republike alebo v inom èlenskom táte, odkia¾ sa dováa, ak k pozastaveniu výdaja alebo uvádzania na trh dolo
v dôsledku nedodrania poadovanej kvality, úèinnosti alebo bezpeènosti veterinárneho lieku alebo ak
bola registrácia zruená, alebo registrácia stratila
platnos v Slovenskej republike alebo v èlenskom
táte, odkia¾ sa dováa,
c) nezoh¾adní zmeny v registrácii referenèného dováaného veterinárneho lieku, ktoré môu ovplyvni kvalitu, úèinnos a bezpeènos súbene dováaného lieku,
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d) nezabezpeèí, aby balenie, oznaèovanie a ïalie povolené úpravy súbene dováaného veterinárneho lieku vykonávali len dritelia povolenia na výrobu liekov,
e) neoznaèí vonkají obal a vnútorný obal oznaèením
SÚBENE DOVÁANÝ VETERINÁRNY LIEK a identifikaènými údajmi o drite¾ovi povolenia na súbený
dovoz veterinárneho lieku a o výrobcoch uvedených
v § 19 ods. 5 písm. d) tak, aby ani èiastoène neprekryl ochrannú známku,
f) neoznámi zaèatie súbeného dovozu veterinárneho
lieku drite¾ovi registrácie referenèného dováaného
veterinárneho lieku v Slovenskej republike a neposkytne mu, ak ho drite¾ registrácie referenèného
dováaného veterinárneho lieku o to poiada, vzorku
súbene dováaného veterinárneho lieku v balení,
v akom sa bude uvádza na trh Slovenskej republiky,
g) nezabezpeèuje doh¾ad nad veterinárnymi liekmi najmä zhromaïovaním údajov o neiaducich úèinkoch a zaznamenané neiaduce úèinky neoznamuje
drite¾ovi registrácie referenèného dováaného veterinárneho lieku a orgánu, ktorý vydal povolenie na
súbený dovoz.
(4) Veterinárny zadávate¾ sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) vykonáva veterinárne klinické skúanie bez povolenia ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
b) neurèí veterinárneho skúajúceho s prihliadnutím
na jeho kvalifikáciu, povahu veterinárneho klinického skúania a na vybavenie zariadenia, v ktorom sa
má veterinárne klinické skúanie vykonáva,
c) nezabezpeèí, aby veterinárne klinické skúanie bolo
opísané v protokole klinického skúania a vykonávané v súlade s týmto protokolom,
d) nezabezpeèí vykonávanie odborného doh¾adu osobou poverenou nad priebehom veterinárneho klinického skúania,
e) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv bezodkladne akúko¾vek novú skutoènos týkajúcu sa
priebehu veterinárneho klinického skúania,
f) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv do
siedmich dní neoèakávané závané neiaduce úèinky, ktoré spôsobili smr, ohrozili zviera na ivote,
spôsobili zvierau utrpenie alebo neprimeranú boles,
g) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv do
15 dní iné neoèakávané závané neiaduce úèinky,
h) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv opatrenie prísluného orgánu iného tátu, ktoré sa vzahuje na skúaný veterinárny produkt a skúaný veterinárny liek,
i) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv bezodkladne preruenie veterinárneho klinického skúania,
j) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv raz
za rok priebeh veterinárneho klinického skúania,
k) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv do
60 dní skonèenie veterinárneho klinického skúania,
l) nepredloí po skonèení veterinárneho klinického
skúania ústavu kontroly veterinárnych lieèiv správu o veterinárnom klinickom skúaní,
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m) neposkytne veterinárnemu skúajúcemu skúaný
veterinárny produkt a skúaný veterinárny liek na
vykonanie veterinárneho klinického skúania, ktorý
je vyrobený v súlade so zásadami správnej výrobnej
praxe, alebo neuchováva ich vzorky.
(5) Veterinárny skúajúci sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nevykonáva veterinárne klinické skúanie v súlade
s týmto zákonom,
b) nezabezpeèí bezpeènú manipuláciu so skúaným veterinárnym produktom a skúaným veterinárnym liekom,
c) neoznámi bezodkladne ústavu kontroly veterinárnych lieèiv a veterinárnemu zadávate¾ovi kadú závanú neiaducu udalos, ak nie je v protokole klinického skúania uvedené inak,
d) neprijme potrebné opatrenia na ochranu ivota
a zdravia zvieraa vrátane preruenia klinického
skúania,
e) neoznámi bezodkladne ústavu kontroly veterinárnych lieèiv a veterinárnemu zadávate¾ovi skutoènosti, ktoré významne ovplyvòujú vykonávanie veterinárneho klinického skúania alebo vyvolávajú
zvýené riziko pre zviera,
f) nezabezpeèí po dobu 15 rokov uchovávanie dokladov o klinickom skúaní skúaného veterinárneho
produktu a skúaného veterinárneho lieku,
g) nezabezpeèí dôvernos vetkých informácií,
h) zaradí do klinického skúania zviera, ktorého chovate¾ nevyjadril súhlas s úèasou zvieraa na veterinárnom klinickom skúaní,
i) neodmietne vykonávanie veterinárneho klinického
skúania, ak neboli splnené poiadavky na jeho zaèatie, nepreruí vykonávanie veterinárneho klinického
skúania, ktorého vykonávanie ústav kontroly veterinárnych lieèiv pozastavil, alebo neskonèil vykonávanie veterinárneho klinického skúania, ktoré ústav
kontroly veterinárnych lieèiv zruil alebo zakázal.
(6) Drite¾ registrácie veterinárneho lieku sa dopustí
iného správneho deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby vlastnosti registrovaného veterinárneho lieku zodpovedali dokumentácii predloenej v iadosti o registráciu,
b) nezaznamenáva podozrenia na neiaduce úèinky registrovaného veterinárneho lieku, nevedie alebo neuchováva o nich podrobné záznamy alebo ich neposkytuje ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
c) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv najneskôr do 15 dní od prijatia informácie od osoby
oprávnenej predpisova veterinárne lieky alebo od
osoby oprávnenej vydáva veterinárne lieky podozrenie na závaný neiaduci úèinok registrovaného veterinárneho lieku,
d) nevyhodnocuje neiaduce úèinky registrovaného veterinárneho lieku a nepredkladá o nich ústavu kontroly veterinárnych lieèiv súhrnnú správu doplnenú
kvalifikovaným rozborom,
e) neuskutoèní v prípade výskytu neiaduceho úèinku
alebo nedostatku v kvalite veterinárneho lieku vetky potrebné opatrenia na zabezpeèenie nápravy a na
obmedzenie nepriaznivého pôsobenia registrovaného veterinárneho lieku na najniiu monú mieru
vrátane jeho prípadného stiahnutia z trhu,

Èiastka 117

f) neposkytne ústavu kontroly veterinárnych lieèiv na
jeho poiadanie vzorky veterinárneho lieku na úèel
analytickej kontroly,
g) nebalí veterinárne lieky do obalov so schváleným
oznaèením s priloenou písomnou informáciou pre
pouívate¾ov s vyznaèeným dátumom jej schválenia,
h) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv po registrácii veterinárneho lieku dátum uvedenia kadej
povolenej ve¾kosti balenia veterinárneho lieku na
trh Slovenskej republiky,
i) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv doèasné preruenie alebo skonèenie dodávania veterinárneho lieku na trh Slovenskej republiky najmenej
dva mesiace pred zamý¾aným preruením alebo
skonèením dodávania veterinárneho lieku na trh,
j) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv kadé zruenie alebo pozastavenie registrácie veterinárneho lieku vydané v inom táte,
k) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv kadú novú informáciu, ktorá by mohla ma vplyv na
hodnotenie prínosu a rizika veterinárneho lieku,
l) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv údaje
o poète a ve¾kosti predpísaných a predaných balení
veterinárneho lieku, ak o to ústav kontroly veterinárnych lieèiv poiada,
m) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv pripravovanú reklamu veterinárneho lieku,
n) neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv obchodné meno a sídlo ve¾kodistribútora, ktorému dodal veterinárny liek,
o) nepoiada ústav kontroly veterinárnych lieèiv
o schválenie kadej pripravovanej zmeny a nepredloil dokumentáciu o týchto zmenách,
p) neurèí osobu zodpovednú za registráciu veterinárneho lieku,
q) neposkytne na poiadanie drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov a drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
verejnej lekárni overenú kópiu rozhodnutia o registrácii veterinárnych liekov, rozhodnutia o zmene
v registrácii veterinárneho lieku, rozhodnutia o predåení registrácie veterinárneho lieku alebo rozhodnutia o zruení registrácie veterinárneho lieku,
r) odmietne zodpoveda za kody spôsobené veterinárnym liekom, ak sa veterinárny liek pouíval v súlade
s údajmi uvedenými v rozhodnutí o registrácii veterinárneho lieku,
s) nevytvorí systém na monitorovanie neiaducich
úèinkov a neurèí osobu zodpovednú za èinnos pod¾a tohto systému,
t) uvádza na trh veterinárny liek po skonèení platnosti
rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku,
u) poskytne informácie o veterinárnom lieku v rozpore
s údajmi uvedenými v súhrne charakteristických
vlastností veterinárneho lieku,
v) nezabezpeèí výstupnú kontrolu kadej are vyrobeného veterinárneho lieku v súlade s kontrolnými postupmi schválenými pri registrácii veterinárneho
lieku,
w) neurèí fyzickú osobu s trvalým pobytom alebo právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky splnomocnenú drite¾om rozhodnutia o registrá-
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cii veterinárneho lieku zastupova ho a kona v jeho
mene,
nezabezpeèí, aby kadá ara veterinárneho lieku
vyrobená v inom èlenskom táte bola dodaná na trh
len vtedy, ak bola vyrobená a kontrolovaná v súlade
s právnymi predpismi platnými v danom èlenskom
táte a v súlade s kontrolnými postupmi a metódami
schválenými pri registrácii veterinárneho lieku,
nezabezpeèí, aby kadá ara veterinárneho lieku
vyrobená v treom táte bola v Slovenskej republike
alebo v niektorom inom èlenskom táte podrobená
úplnej kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej analýze
vetkých lieèiv a vetkým skúaniam alebo kontrolám potrebným na zabezpeèenie kvality veterinárneho lieku v súlade s kontrolnými postupmi a metódami schválenými pri registrácii veterinárneho
lieku,
nepreukáe na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv materiálne a priestorové vybavenie
a personálne zabezpeèenie na analytické zisovanie
a stanovovanie rezíduí veterinárnych liekov v národnom referenènom laboratóriu,
dodáva veterinárny liek osobám iným ako drite¾om
povolenia na ve¾kodistribúciu veterinárnych liekov
a verejným lekáròam a pri dodávaní veterinárneho
lieku nedodruje poiadavky na správnu ve¾kodistribuènú prax,
oznámi informácie týkajúce sa výskytu neiaducich
úèinkov veterinárneho lieku verejnosti a o tom neinformuje ústav kontroly veterinárnych lieèiv,
neoznámi bezodkladne elektronickou formou ústavu kontroly veterinárnych lieèiv vetky podozrenia
na závané neiaduce úèinky veterinárneho lieku
a neiaduce úèinky, ktoré sa v súvislosti s veterinárnym liekom vyskytli u èloveka, ktoré sa zaznamenali
v èlenských tátoch alebo v treom táte najneskôr
do 15 kalendárnych dní od prijatia príslunej informácie,
nezabezpeèí a do dátumu èasu pouite¾nosti na
sklade primerané mnostvo reprezentatívnych vzoriek veterinárneho lieku kadej are a na poiadanie ich bezodkladne neposkytne ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, ak ide o imunologický veterinárny
liek a biologický veterinárny liek,
neposkytne na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv vzorky arí imunologického veterinárneho lieku a biologického veterinárneho lieku na
vykonanie kontroly kvality pred ich prepustením na
trh,
neinformuje vopred ústav kontroly veterinárnych
lieèiv o tom, e poskytne alebo poskytuje verejnosti
informácie týkajúce sa doh¾adu nad liekmi v súvislosti s registrovaným veterinárnym liekom,
nepouíva pri oznamovaní správ o neiaducich úèinkoch medzinárodné veterinárne lekárske názvoslovie,
neoznamuje urèenému orgánu referenèného èlenského tátu, ak ide o veterinárny liek registrovaný
postupom vzájomného uznávania, spôsobom a v èasových lehotách dohodnutých s referenèným èlenským
tátom vetky podozrenia na závané a neoèakávané
neiaduce úèinky, ktoré sa vyskytli u èloveka,
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ai) nezabezpeèí, aby vetky podozrenia na závané
neoèakávané neiaduce úèinky veterinárneho lieku, neiaduce úèinky, ktoré sa v súvislosti s veterinárnym liekom vyskytli u èloveka, a vetky podozrenia na prenosy infekèných agensov, ktoré sa
vyskytli na území tretieho tátu, boli okamite
oznámené ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
agentúre a prísluným orgánom dotknutých èlenských tátov, a to najneskôr do 15 kalendárnych
dní od prijatia informácií,
aj) nesleduje najnovie poznatky a postupy analytického zisovania údajov o ochrannej lehote veterinárneho lieku alebo neoznámi akéko¾vek zmeny
ústavu kontroly veterinárnych lieèiv,
ak) nepreukáe na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv svoju technickú odbornos vykona
implementáciu analytickej metódy zisovania rezíduí veterinárnych liekov v národnom referenènom laboratóriu,
al) neinformuje ústav kontroly veterinárnych lieèiv
po vydaní rozhodnutia o registrácii veterinárneho
lieku o dátume skutoèného uvedenia veterinárneho lieku na trh v Slovenskej republike,
am) neinformuje ústav kontroly veterinárnych lieèiv,
ak prestal dodáva daný veterinárny liek na trh
v Slovenskej republike,
an) neoznámi na poiadanie ústavu kontroly veterinárnych lieèiv, údaje o poète dovezených balení
veterinárneho lieku,
ao) nevypracuje núdzový plán obsahujúci opatrenia
na efektívne uplatòovanie stiahnutia veterinárnych liekov z trhu nariadeného ústavom kontroly
veterinárnych lieèiv alebo uskutoèneného v spolupráci s výrobcom daných veterinárnych liekov alebo iným drite¾om rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku.
(7) Chovate¾ sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) podá zvierau liek inak ako aplikáciou zvonka alebo
per os,
b) podá zvierau liek bez toho, aby bol pouèený o diagnóze, spôsobe aplikácie, indikácii, dávkovaní, dåke
lieèby, cie¾ovom druhu zvierat, kontraindikáciách,
negatívnych úèinkoch a ochrannej lehote podávaného veterinárneho lieku,
c) nezaznamená podanie lieku v chove potravinových
zvierat do registra,
d) nedodrí podmienky podania lieku urèené oetrujúcim veterinárnym lekárom alebo inpektorom zdravia vèiel,
e) neupovedomí bezodkladne oetrujúceho veterinárneho lekára o výskyte neiaducich úèinkov veterinárneho lieku podaného potravinovým zvieratám,
f) neposkytne regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe informácie o spotrebe veterinárnych liekov
v chove potravinových zvierat,
g) skladuje veterinárne lieky pre potravinové zvieratá
v rozpore s týmto zákonom,
h) nevedie evidenciu veterinárnych liekov pouitých
v chovoch potravinových zvierat v registri chovate¾a
i) nedodrí ochrannú lehotu pri podaní veterinárneho
lieku potravinovému zvierau.
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(8) Oetrujúci veterinárny lekár sa dopustí iného
správneho deliktu, ak
a) nevedie v chove potravinových zvierat evidenciu podaných veterinárnych liekov pod¾a osobitného predpisu,66)
b) nezaznamená poverenie podaním veterinárneho lieku chovate¾a potravinových zvierat, túto skutoènos
v knihe veterinárnych úkonov, neuvedie, e chovate¾a bol náleite pouèený o podávaní veterinárneho lieku a meno a priezvisko chovate¾a a zápis nepotvrdí
a svojím podpisom,
c) podá zvieratám humánne lieky, ak nejde o uplatnenie výnimky ustanovenej v § 106 ods. 1 písm. b),
d) skladuje veterinárne lieky pre potravinové zvieratá
v rozpore s týmto zákonom,
e) nevedie záznamy o dátume vyetrenia zvierat, o ich
chovate¾ovi, o poète a identifikácii oetrených zvierat, diagnóze, predpísaných liekoch, podaných dávkach a o mieste ich podania, o dåke lieèenia a o urèených ochranných lehotách alebo neuchováva tieto
záznamy pre potreby inpekcie prísluných orgánov
najmenej poèas piatich rokov,
f) bezodkladne neoznámi ústavu kontroly veterinárnych lieèiv neiaduci úèinok veterinárneho lieku.
(9) Odborný zástupca zodpovedný za výrobu veterinárnych liekov sa dopustí iného správneho deliktu, ak
nezabezpeèí, aby kadá ara veterinárneho lieku bola
vyrobená v súlade s poiadavkami správnej výrobnej
praxe a výrobnými postupmi schválenými pri registrácii veterinárneho lieku a aby výrobné metódy boli v súlade s vedeckým a technickým pokrokom.
(10) Odborný zástupca zodpovedný za zabezpeèovanie kvality veterinárnych liekov sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby kadá ara veterinárneho lieku
bola kontrolovaná v súlade s poiadavkami správnej
výrobnej praxe, farmaceutického skúania a kontrolnými postupmi schválenými pri registrácii veterinárneho lieku a aby kontrolné metódy boli v súlade
s vedeckým a technickým pokrokom,
b) nezabezpeèí v prípade veterinárneho lieku pochádzajúceho z tretej krajiny, bez oh¾adu na to, èi bol
tento veterinárny liek vyrobený v èlenskom táte,
aby kadá ara veterinárneho lieku bola podrobená
kompletnej kvalitatívnej analýze, kvantitatívnej
analýze vetkých lieèiv a iným skúkam alebo kontrolám potrebným na zabezpeèenie kvality veterinárnych liekov v súlade s poiadavkami rozhodnutia
o registrácii veterinárneho lieku,
c) neosvedèí pri prepúaní are v registri alebo v rovnocennom dokumente urèenom na tento úèel, e
kadá vyrobená ara bola hodnotená v súlade
s ustanoveniami tohto zákona,
d) neuchováva analytický certifikát o prepustení are
najmenej pä rokov od prepustenia are a na poiadanie ho nepredloí ústavu kontroly veterinárnych
lieèiv.
(11) Odborný zástupca zodpovedný za registráciu veterinárneho lieku sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a) nezabezpeèí, aby v dokumentácii, ktorá sa predkladá so iadosou o registráciu veterinárneho lieku,
boli uvedené správne a pravdivé údaje,
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b) nezabezpeèí, aby sa farmaceutické skúanie,
toxikologicko-farmakologické skúanie a klinické
skúanie vykonalo v súlade s poiadavkami tohto
zákona,
c) nezabezpeèí doh¾ad nad veterinárnymi liekmi.
(12) Inpektor zdravia vèiel sa dopustí iného správneho deliktu, ak v chove vèiel
a) nevedie evidenciu podaných veterinárnych liekov
pod¾a osobitného predpisu,66)
b) poverí chovate¾a vèiel podaním veterinárneho lieku
a nezaznamená túto skutoènos v knihe veterinárnych úkonov a neuvedie, e chovate¾ bol náleite pouèený o podávaní veterinárneho lieku; neuvedie
meno a priezvisko vlastníka a zápis nepotvrdí odtlaèkom peèiatky a podpisom,
c) nevedie záznamy o dátume vyetrenia zvierat, o ich
chovate¾ovi, o poète a identifikácii oetrených zvierat, diagnóze, predpísaných veterinárnych liekoch,
podaných dávkach a o mieste ich podania, o dåke
lieèenia a o urèených ochranných lehotách a neuchováva tieto záznamy pre potreby inpekcie prísluných orgánov najmenej poèas piatich rokov.
(13) Fyzická osoba  podnikate¾ a právnická osoba sa
dopustia iného správneho deliktu, ak nedovolene zaobchádzajú s veterinárnymi liekmi.
(14) Ústav kontroly veterinárnych lieèiv uloí pokutu
za správne delikty pod¾a odsekov 1 a 6 a odsekov 9 a
11 a § 138 ods. 5 písm. d), h) j), l) a p), r), s) a ag) od 300
eur do 35 000 eur.
(15) tátna veterinárna a potravinová správa a regionálna veterinárna a potravinová správa uloí pokutu za
správne delikty pod¾a odsekov 7, 8 a 12 do 5 000 eur.
(16) Orgán tátnej správy na úseku veterinárnej farmácie pri urèení výky pokuty prihliada na závanos,
spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.
Pri opakovanom poruení mono pokutu zvýi a na
dvojnásobok.
(17) Konanie o uloenie pokuty mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa orgán tátnej správy na úseku veterinárnej farmácie dozvedel o poruení povinnosti, najneskôr vak do troch rokov odo dòa, keï
k porueniu povinnosti dolo.
(18) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uloená.
(19) Orgán tátnej správy na úseku veterinárnej farmácie, ktorý pokutu uloil, môe povoli odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikla okolnos, ktorá znemoòuje zaplatenie pokuty, alebo
okolnos, ktorá odôvodòuje platenie v splátkach.
(20) Výnos z pokút uloených orgánom tátnej správy na
úseku veterinárnej farmácie je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 140
Úhrada nákladov
(1) Náklady spojené s výkonom tátneho dozoru
uhrádza tát.
(2) Ak sa v súvislosti s výkonom tátneho dozoru zistí
poruenie ustanovení tohto zákona, orgán tátneho

Èiastka 117

Zbierka zákonov è. 362/2011

dozoru uloí tomu, kto tieto povinnosti poruil, èiastoènú alebo úplnú úhradu týchto nákladov.
(3) Náklady spojené s kontrolou kvality liekov a zdravotníckych pomôcok uhrádza drite¾ povolenia na výrobu liekov, výrobca zdravotníckych pomôcok alebo drite¾ povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, ak o vykonanie
kontroly poiada.
(4) Drite¾ registrácie lieku uhrádza náklady spojené
s kontrolou prvých piatich arí registrovaného lieku.
Náklady spojené s dodaním vzoriek poadovaných arí lieku urèených na kontrolu ich kvality uhrádza drite¾ registrácie lieku.
DEVIATA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 141
Splnomocòovacie ustanovenie
(1) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva ustanoví
a) poiadavky na správnu lekárenskú prax,
b) poiadavky na správnu prax prípravy transfúznych
liekov,
c) poiadavky na správnu prax individuálnej prípravy
liekov na inovatívnu lieèbu,
d) podrobnosti o poiadavkách na pracovisko, na ktorom
sa vykonáva klinické skúanie, o náleitostiach iadosti o jeho schválenie, iadosti o stanovisko k etike klinického skúania a náleitostiach tohto stanoviska,
e) podrobnosti o náleitostiach iadosti o povolenie terapeutického pouitia hromadne vyrábaného neregistrovaného humánneho lieku,
f) podrobnosti o poiadavkách na sledovanie krvi, zloiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob
oznamovania závaných neiaducich reakcií a závaných neiaducich udalostí a na vyhodnocovanie
ich príèin a na normy a pecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach,
g) podrobnosti o vyhotovení liekovej kniky pacienta,
o grafických prvkoch a údajoch liekovej kniky
a o rozsahu jej zavedenia zdravotnými poisovòami,
h) podrobnosti o vyhotovení tlaèív urèených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlaèív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja,
i) poiadavky na materiálne a priestorové vybavenie
oèných optík,
j) podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,
k) rozsah priameho dodávania humánnych liekov
a zdravotníckych pomôcok zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti drite¾mi povolenia na ve¾kodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok.
(2) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom
pôdohospodárstva, ustanoví
95
96
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a) Slovenský farmaceutický kódex vydáva ministerstvo
zdravotníctva,
b) poiadavky na správnu výrobnú prax a poiadavky
na správnu ve¾kodistribuènú prax,
c) podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
(3) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo pôdohospodárstva ustanoví
a) podrobnosti o obsahu protokolu veterinárneho klinického skúania, spôsobe jeho vedenia, podrobnosti o poiadavkách na veterinárne klinické skúanie a správnu klinickú prax, o rozsahu a truktúre
údajov uvádzaných v správe o výsledkoch veterinárneho klinického skúania a o spôsobe oznaèovania
skúaného veterinárneho produktu a skúaného veterinárneho lieku,
b) podrobnosti o vyhotovení tlaèív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlaèív veterinárneho lekárskeho predpisu oznaèených ikmým modrým
pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch
týchto tlaèív a podrobnosti o evidencii osobitných
tlaèív veterinárneho lekárskeho predpisu.
§ 142
Spoloèné ustanovenia
(1) Na konania vo veciach ustanovených týmto zákonom sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,95) okrem ustanovení § 128 ods. 3 a 7.
(2) iadate¾ pri podaní iadosti o vydanie povolenia
uhradí správny poplatok pod¾a osobitného predpisu.96)
§ 143
Prechodné ustanovenia
(1) tátny ústav vloí údaje o registrácii výrobcu, splnomocnenca a zdravotníckej pomôcky existujúce pred
1. májom 2011 do európskej databanky zdravotníckych pomôcok (Eudamed) do 30. apríla 2012.
(2) Ministerstvo zdravotníctva predloí Komisii prvú
správu o opatreniach na podporu dobrovo¾ného a neziskového darovania krvi pod¾a § 128 ods. 1 písm. h) do
8. februára 2013.
(3) Povolenia vydané pod¾a doterajích predpisov sa
povaujú za povolenia vydané pod¾a tohto zákona.
(4) Konania o vydanie povolenia na zaobchádzanie
s liekmi a zdravotníckymi pomôckami zaèaté pred
úèinnosou tohto zákona sa dokonèia pod¾a predpisov
úèinných do 30. novembra 2011.
(5) Konania o uloení pokút alebo iných sankcií zaèaté a neukonèené právoplatným rozhodnutím pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a
doterajích predpisov.
(6) Poruenia povinností, ku ktorým dolo pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, sa posudzujú pod¾a

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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doterajích predpisov. Sankcie za také poruenia sa
uloia pod¾a tohto zákona, ak sú pre fyzické osoby alebo právnické osoby priaznivejie. Konania o uloení
týchto sankcií sa uskutoènia pod¾a tohto zákona.
(7) Veobecne záväzné právne predpisy vydané na základe doterajieho zákona zostávajú v platnosti do nadobudnutia úèinnosti veobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na základe tohto zákona.
§ 144
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 145
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení
neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996
Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov.
2. Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 209/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín
lieèiv, pri ktorých nie je moný výdaj náhradného generického lieku.
3. Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov v znení vyhláky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 477/2006
Z. z.
4. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 22783-1/2004-SL, ktorým sa vydáva Slovenský liekopis, prvé vydanie (oznámenie è. 53/2005
Z. z.).
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 250/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 160/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996
Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999
Z. z., zákona è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000
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Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000
Z. z., zákona è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001
Z. z., zákona è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001
Z. z., zákona è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001
Z. z., zákona è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002
Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003
Z. z., zákona è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003
Z. z., zákona è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004
Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z., zákona è. 656/2004
Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona è. 650/2005
Z. z., zákona è. 211/2006 Z. z., zákona è. 224/2006
Z. z., zákona è. 250/2007 Z. z., zákona è. 547/2007
Z. z., zákona è. 666/2007 Z. z., zákona è. 86/2008 Z. z.,
zákona è. 245/2008 Z. z., zákona è. 298/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona è. 479/2008 Z. z., zákona è. 491/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z., zákona
è. 70/2009 Z. z., zákona è. 72/2009 Z. z., zákona
è. 191/2009 Z. z., zákona è. 206/2009 Z. z., zákona
è. 387/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 513/2009 Z. z., zákona è. 60/2010 Z. z., zákona
è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z. a zákona
è. 313/2011 Z. z. sa mení takto:
1. V § 29 ods. 1 sa vypúa písmeno ch).
2. V § 29 ods. 2 sa slová písm. f) a ch) nahrádzajú
slovami písm. f) a h) a slová pod¾a odseku 1 písm. f),
g) a ch) sa nahrádzajú slovami pod¾a odseku 1 písm. f)
a g).
Èl. III
Zákon è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní
(ivnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 290/1996 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z., zákona
è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona
è. 76/1998 Z. z., zákona è. 126/1998 Z. z., zákona
è. 129/1998 Z. z., zákona è. 140/1998 Z. z., zákona
è. 143/1998 Z. z., zákona è. 144/1998 Z. z., zákona
è. 161/1998 Z. z., zákona è. 178/1998 Z. z., zákona
è. 179/1998 Z. z., zákona è. 194/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 264/1999 Z. z., zákona
è. 119/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 236/2000 Z. z., zákona è. 238/2000 Z. z., zákona
è. 268/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z., zákona
è. 223/2001 Z. z., zákona è. 279/2001 Z. z., zákona
è. 488/2001 Z. z., zákona è. 554/2001 Z. z., zákona
è. 261/2002 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z., zákona
è. 506/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 219/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona
è. 423/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 586/2003 Z. z., zákona è. 602/2003 Z. z., zákona
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347/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z.,
365/2004 Z. z., zákona è. 420/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 544/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 624/2004 Z. z.,
650/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
340/2005 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z.,
470/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 555/2005 Z. z.,
567/2005 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z.,
126/2006 Z. z., zákona è. 17/2007 Z. z.,
99/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
218/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z.,
577/2007 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
445/2008 Z. z., zákona è. 448/2008 Z. z.,
186/2009 Z. z., zákona è. 492/2009 Z. z.,
568/2009 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,

 8.

Oèná optika

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

è. 249/2011 Z. z. a zákona è. 324/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. i) sa vypúajú slová ve¾kodistribúcia zdravotníckych pomôcok.
2. Za § 80t sa vkladá § 80u, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 80u
Prechodné ustanovenie
k úpravám úèinným od 1. decembra 2011
Osoba, ktorá získala ivnostenské oprávnenie na vykonávanie èinnosti oènej optiky pod¾a tohto zákona
úèinného do 30. novembra 2011, je povinná zosúladi
svoju èinnos s ustanoveniami osobitného predpisu
najneskôr do 31. mája 2012..
3. V prílohe è. 2  VIAZANÉ IVNOSTI v skupine 204
 Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín ôsmy bod znie:

 vyie odborné vzdelanie na I strednej
zdravotníckej kole v tudijnom odbore
diplomovaný optometrista alebo
 úplné stredné odborné vzdelanie na
strednej zdravotníckej kole v tudijnom
odbore oèný optik a päroèná odborná
prax
 súhlasný posudok tátneho ústavu pre
kontrolu lieèiv
Èl. IV

Zákon è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona
è. 260/1999 Z. z., zákona è. 13/2004 Z. z., zákona
è. 633/2004 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 455/2007 Z. z., zákona è. 393/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 77/2009 Z. z., zákona
è. 468/2009 Z. z. a zákona è. 43/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 8 ods. 3 písmeno c) znie:
c) posudok
1. tátneho ústavu pre kontrolu lieèiv v Bratislave
(ïalej len tátny ústav) o splnení podmienok
uvedených v § 5 ods. 3 alebo
2. Ústavu tátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a lieèiv (ïalej len ústav kontroly veterinárnych lieèiv) o splnení podmienok uvedených v § 5
ods. 3, ak ide o povolenie na zaobchádzanie
s omamnými a psychotropnými latkami pri poskytovaní odborných veterinárnych èinností,1ba).
2. § 34 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) ústav kontroly veterinárnych lieèiv..
3. Za § 36c sa vkladá § 36d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 36d
Pôsobnos ústavu kontroly veterinárnych lieèiv
Ústav kontroly veterinárnych lieèiv v oblasti zaob-
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§ 33 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
§ 118 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

chádzania s omamnými a psychotropnými látkami pri
poskytovaní odborných veterinárnych èinností1ba)
a) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,
b) vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),
c) vykonáva inpekcie u drite¾ov povolenia,
d) podáva ministerstvu návrhy na doèasné pozastavenie èinnosti alebo na zruenie povolenia, ak pri kontrolnej èinnosti zistí nedodriavanie ustanovení tohto zákona,
e) ukladá pokuty za poruenie povinností ustanovených týmto zákonom..
4. V § 39 ods. 3 sa za slová § 15 ods. 2 vkladá èiarka
a slová § 20, § 21.
5. V prílohe è. 1 sa v II. skupine psychotropných látok za riadok Amineptin, chemicky kyselina
(7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d] vkladá nový riadok, ktorý znie: Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R,
6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pentylbenzene-1,3-diol .
6. V prílohe è. 1 sa v II. skupine psychotropných látok
za
riadok
Sekobarbital,
chemicky
5-alyl-5-(pentán-2yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión
vkladá
nový
riadok,
ktorý
znie:
THC,
delta-9-tetrahydrokanabinol,
chemicky
(-)-(6aR,
10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro6H-benzo/c/chromen-1-ol.

.
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Èl. V
Zákon è. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 23/2002 Z. z., zákona è. 525/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 648/2007 Z. z., zákona è. 402/2009 Z. z. a zákona
è. 182/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) § 2 ods. 7 a § 64 ods. 1 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..

2. V § 8 sa odsek 3 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) zverejnenie informácií týkajúcich sa uívania liekov,
cien liekov, náhradných generických liekov a kontraindikácií a interakcií alebo elektronickej aplikácie, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa liekov,
cien liekov, náhradných generických liekov a kontraindikácií,
g) zverejnenie informácií obsahujúcich len názov
a cenu lieku alebo liekov..
3. V § 8 odsek 6 znie:
(6) Zakazuje sa
a) priamo distribuova lieky verejnosti na úèely reklamy,
b) vykonáva s cie¾om propagácie liekov návtevy osôb
oprávnených predpisova lieky poèas ich ordinaèných hodín..
4. V § 8 ods. 15 sa vypúa èiarka a slová ak nie sú
nepatrnej hodnoty a nie sú relevantné pre výkon lekárskej alebo lekárnickej praxe.
5. V § 11 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú slová
a inej osobe za poruenie § 8 ods. 6.
6. V § 11 ods. 3 písm. c) sa vypúa èíslo 6.
Èl. VI
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z. a zákona
è. 331/2011 Z. z. sa dopåòa takto:
1. V § 8 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) peòané a nepeòané plnenie, ktoré bolo poskytnuté
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poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti,37aa) jeho
zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi
od drite¾a registrácie lieku, drite¾a povolenia na
ve¾kodistribúciu liekov, drite¾a povolenia na výrobu
liekov,37ab) výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu
dietetickej potraviny37ac) alebo prostredníctvom tretej osoby..
Poznámky pod èiarou k odkazom 37aa a 37ac znejú:

37aa) Zákon è. 578/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
37ab
) Zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37ac
) Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov..

2. V § 8 sa odsek 3 dopåòa písmenom c), ktoré znie:
c) príjmy pod¾a odseku 1 písm. l)..
3. § 17 sa dopåòa odsekom 31, ktorý znie:
(31) Súèasou základu dane daòovníka pod¾a § 2
písm. d) druhého bodu a § 2 písm. e) tretieho bodu je aj
peòané plnenie a nepeòané plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti37aa) od
drite¾a registrácie lieku, drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, drite¾a povolenia na výrobu liekov,37ab)
výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej
potraviny37ac) alebo prostredníctvom tretej osoby..
4. V § 21 sa odsek 2 dopåòa písmenom m), ktoré znie:
m) výdavky poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti 37aa)
vzahujúce sa k peòanému plneniu a nepeòanému plneniu prijatému pod¾a § 17 ods. 31..
Èl. VII
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 351/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 527/2006 Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 18/2007 Z. z.,
zákona è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona è. 464/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., uznesenia
Ústavného
súdu
Slovenskej
republiky
è. 206/2008 Z. z., zákona è. 284/2008 Z. z., zákona
è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona
è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z., zákona
è. 214/2009 Z. z., zákona è. 8/2010 Z. z., zákona
è. 133/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z. a zákona
è. 250/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 4 písm. a) prvý bod znie:
1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na zaobchádzanie
s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami pod¾a osobitného predpisu,9a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 3 ods. 1 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 4 písm. b) sa na konci pripája slovo alebo.
3. Za § 71 sa vkladá nový § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 71a
Opatrenie proti neèinnosti
Ak komora nerozhodne o iadosti o vydanie licencie
v lehote ustanovenej v osobitnom predpise,43a) o iadosti rozhodne ministerstvo zdravotníctva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 43a znie:

43a) § 49 zákona è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov..

4. V § 80 sa odsek 1 dopåòa písmenami f) a g), ktoré
znejú:
f) do 30 dní po skonèení tvrroka ministerstvu zdravotníctva oznámi
1. výku peòaných a nepeòaných príjmov prijatých od výrobcu liekov, výrobcu zdravotníckych
pomôcok, výrobcu dietetických potravín58d) alebo
prijatých prostredníctvom tretej osoby,
2. meno a priezvisko alebo obchodné meno osoby
pod¾a prvého bodu,
3. meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
4. adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom
zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivos,
5. úèel poskytnutia príjmov pod¾a prvého bodu,
g) dodriava ïalie povinnosti ustanovené osobitným
predpisom.58e).
Poznámky pod èiarou k odkazom 58d a 58e znejú:

58d) Zákon è. 577/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
58e
) Zákon è. 362/2011 Z. z..

5. § 80 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne uverejní
údaje pod¾a odseku 1 písm. f) na svojom webovom sídle..
6. V § 82 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý
znie:
(7) Ministerstvo zdravotníctva uloí pokutu komore
za neèinnos pri rozhodovaní o iadosti o vydanie licencie pod¾a § 68 a do 2 000 eur..
Doterají odsek 7 sa oznaèuje ako odsek 8.
7. V § 82 ods. 8 sa slová 1 a 6 nahrádzajú slovami
1 a 7.
Èl. VIII
Zákon è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach,
doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 719/2004 Z. z., zákona è. 353/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 25/2006 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona
è. 522/2006 Z. z., zákona è. 12/2007 Z. z., zákona
è. 215/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z., zákona
è. 330/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 530/2007 Z. z., zákona è. 594/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 297/2008 Z. z., zákona
è. 461/2008 Z. z., zákona è. 581/2008 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 533/2009 Z. z., zákona
è. 121/2010 Z. z., zákona è. 34/2011 Z. z., zákona
è. 79/2011 Z. z., zákona è. 97/2011 Z. z., zákona
è. 133/2011 Z. z. a zákona è. 250/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
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1. V § 6 sa odsek 4 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) minimálne raz mesaène sprístupni elektronicky
prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podate¾ne poskytovate¾ovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotná poisovòa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
informácie o tom, aký humánny liek, ktorý lekár
oprávnený predpisova humánne lieky predpísal,
bol poistencovi vydaný..
2. V § 6 ods. 13 písmeno b) znie:
b) na základe iadosti poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7), obstara u výrobcu
1. humánnych liekov alebo u ve¾kodistribútora humánnych liekov humánne lieky ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý
vydá ministerstvo zdravotníctva; zdravotná poisovòa je povinná zabezpeèi dodanie obstaraného
humánneho lieku prostredníctvom poskytovate¾a
lekárenskej starostlivosti,
2. zdravotníckych pomôcok zdravotnícke pomôcky
ustanovené veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva;
zdravotná poisovòa je povinná zabezpeèi dodanie
obstaranej zdravotníckej pomôcky prostredníctvom poskytovate¾a lekárenskej starostlivosti,.
3. V § 6 ods. 13 písm. d) sa na konci pripájajú slová
výluène z výdavkov na prevádzkové èinnosti zdravotnej poisovne pod¾a § 6a.
4. § 7 sa dopåòa odsekom 19, ktorý znie:
(19) Osobitné podmienky uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovate¾mi lekárenskej starostlivosti ustanovuje osobitný predpis.24a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Zákon è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

5. § 8 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Poskytovate¾ lekárenskej starostlivosti má v období od vydania povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti do uzatvorenia zmluvy o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisovòou nárok na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti
vo výke ceny obvyklej v mieste a v èase jej poskytnutia.
(8) Splatnos úhrady pod¾a odseku 7 je 30 dní odo
dòa doruèenia úètovného dokladu..
Èl. IX
Zákon è. 331/2005 Z. z. o orgánoch tátnej správy vo
veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 425/2010 Z. z. sa
mení takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:

12) § 3 a 11 a § 20 a 25 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 47c znie:

47c) § 22 ods. 4 písm. a) a § 121 ods. 4 zákona è. 362/2011 Z. z..
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Èl. X
Zákon è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných
miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 276/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z. a zákona
è. 461/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 sa vypúa odsek 4. Doterajie odseky 5 a 8
sa oznaèujú ako odseky 4 a 7.
Poznámky pod èiarou k odkazom 5 a 6 sa vypúajú.
2. V § 5 odsek 4 znie:
(4) Prírodná lieèivá voda vyuívaná zo zdroja na plnenie do spotrebite¾ského obalu4) musí spåòa poiadavky na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na
miesto úpravy a plnenia, spôsob úpravy, kontrolu kvality, balenie, oznaèovanie a uvádzanie na trh..

4. V § 14 ods. 1 písmeno q) znie:
q) dodriava poiadavky na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, spôsob
úpravy, kontrolu kvality, balenie, oznaèovanie
a uvádzanie na trh, ak ide o vyuívate¾a prírodnej lieèivej vody plnenej do spotrebite¾ského obalu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 sa vypúa.
5. V § 23 sa vypúa odsek 6.
Doterajie odseky 7 a 9 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
6. § 53 sa dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) poiadavky na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja
na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality,
balenie, oznaèovanie a uvádzanie na trh prírodných
lieèivých vôd plnených do spotrebite¾ského obalu..
Èl. XI

Poznámka pod èiarou k odkazu 7 sa vypúa.

Úèinnos

3. V § 10 sa vypúa odsek 5.
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 5.
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 362/2011 Z. z.

ZOZNAM LIEÈIV, KTORÉ SA MUSIA PREDPISOVA LEN UVEDENÍM NÁZVU LIEÈIVA
ATC

Lieèivo

Cesta podania

A01AA01

Fluorid sodný

A02BC01

Omeprazol

p.o.

A02BC02

Pantoprazol

p.o.

A02BC03

Lanzoprazol

p.o.

A02BC05

Ezomeprazol

p.o.

A02BX02

Sukralfát

p.o.

A03AA04

Mebeverín

p.o.

A03AD02

Drotaverín

p.o.

A03AX04

Pinavérium

p.o.

A03BB01

Butylskopolamín

p.o.

A03FA01

Metoklopramid

p.o.

A03FA03

Domperidón

p.o.

A03FA07

Itoprid hydrochlorid

p.o.

A04AA01

Ondasetrón

p.o.

A04AA02

Granisetrón

p.o.

A04AD12

Aprepitant

p.o.

A05AA02

Kyselina ursodeoxycholínová

p.o.

A05BA03

Silymarín

p.o.

A06AD11

Laktulóza

p.o.

A07AA11

Rifaximín

p.o.

A07EA06

Budezonid

p.o.

A07EC01

Sulfasalazín

p.o.

A07EC02

Mesalazín

p.o.

A10BA02

Metformín

p.o.

A10BB01

Glibenklamid

p.o.

A10BB07

Glipizid

p.o.

A10BB08

Gliquidon

p.o.

A10BB09

Gliklazid

p.o.

A10BB12

Glimepirid

p.o.

A10BF01

Akarbóza

p.o.

A10BG02

Roziglitazón

p.o.

A10BG03

Pioglitazón

p.o.

A10BH01

Sitagliptín

p.o.

A10BH02

Vildagliptín

p.o.

A10BH03

Saxagliptín

p.o.

A10BX02

Repaglinid

p.o.

A11CA01

Retinol

p.o.

A11CC01

Ergokalciferol

p.o.

A11CC03

Alfakalcidol

p.o.

A11CC04

Kalcitriol

p.o.

p.o.
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A11CC05

Cholekalciferol

p.o.

A12AA

Vápnik

p.o.

A12AA04

Uhlièitan vápenatý

p.o.

A12BA

Draslík, horèík

p.o.

A12BA01

Chlorid draselný

p.o.

A12CC06

Mlieènan horeènatý

p.o.

A16AX01

Kyselina tioktová

p.o.

B01AC04

Klopidogrel

p.o.

B01AC05

Ticlopidín

p.o.

B01AC06

Kyselina acetylsalicylová

p.o.

B01AC10

Indobufén

p.o.

B01AE07

Dabigatranetexilát

p.o.

B01AX06

Rivaroxaban

p.o.

B02AA03

Kyselina aminometylbenzoová

p.o.

B02BA01

Fytomenadión

p.o.

B02BX01

Etamsylát

p.o.

B03BB01

Kyselina listová

p.o.

C01DA08

Izosorbid dinitrát

p.o.

C01DA14

Izosorbid mononitrát

p.o.

C01DX12

Molsidomín

p.o.

C01EB15

Trimetazidín

p.o.

C01EB17

Ivabradín

p.o.

C02AB01

L-metyldopa

p.o.

C02AC05

Moxonidín

p.o.

C02AC06

Rilmenidín

p.o.

C02CA04

Doxazosín

p.o.

C02CA06

Urapidil

p.o.

C03AA03

Hydrochlórotiazid

p.o.

C03BA

Sulfonamidy, samotné (metipamid)

p.o.

C03BA11

Indapamid

p.o.

C03CA01

Furosemid

p.o.

C03DA01

Spironolaktón

p.o.

C03DA04

Eplerenón

p.o.

C04AD03

Pentoxifylín

p.o.

C04AX21

Naftidrofuryl

p.o.

C05BX01

Dobesilát vápenatý

p.o.

C05CA54

Troxerutín

p.o.

C05CX01

Tribenozid

p.o.

C07AA

Betablokátory, jednozlokové,
neselektívne (metipranolol)

p.o.

C07AA07

Sotalol

p.o.

C07AA17

Bopindolol

p.o.

C07AB02

Metoprolol

p.o.

C07AB03

Atenolol

p.o.

C07AB05

Betaxolol

p.o.

C07AB07

Bisoprolol

p.o.
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C07AB08

Celiprolol

p.o.

C07AB12

Nebivolol

p.o.

C07AG02

Carvedilol

p.o.

C08CA01

Amlodipín

p.o.

C08CA02

Felodipín

p.o.

C08CA03

Isradipín

p.o.

C08CA05

Nifedipín

p.o.

C08CA06

Nimodipín

p.o.

C08CA08

Nitrendipín

p.o.

C08CA09

Lacidipín

p.o.

C08CA13

Lerkanidipín

p.o.

C08DA01

Verapamil

p.o.

C08DB01

Diltiazem

p.o.

C09AA01

Kaptopril

p.o.

C09AA02

Enalapril

p.o.

C09AA03

Lizinopril

p.o.

C09AA04

Perindopril (arginín)

p.o.

C09AA04

Perindopril (terc-butylamín)

p.o.

C09AA05

Ramipril

p.o.

C09AA06

Quinapril

p.o.

C09AA09

Fosinopril

p.o.

C09AA10

Trandolapril

p.o.

C09AA11

Spirapril

p.o.

C09AA13

Moexipril

p.o.

C09AA16

Imidapril

p.o.

C09CA01

Losartan

p.o.

C09CA02

Eprosartan

p.o.

C09CA03

Valsartan

p.o.

C09CA04

Irbesartan

p.o.

C09CA06

Candesartan

p.o.

C09CA07

Telmisartan

p.o.

C09XA02

Aliskiren

p.o.

C10AA01

Simvastatín

p.o.

C10AA02

Lovastatín

p.o.

C10AA04

Fluvastatín

p.o.

C10AA05

Atorvastatín

p.o.

C10AA07

Rosuvastatín

p.o.

C10AB05

Fenofibrát

p.o.

C10AB08

Ciprofibrát

p.o.

C10AC01

Cholestyramín

p.o.

C10AX06

Estery omega-3-kyselín

p.o.

C10AX09

Ezetimib

p.o.

D01BA02

Terbinafín

p.o.

G01AX05

Nifuratel

p.o.

G02CB01

Bromkriptín

p.o.

G02CB03

Kabergolín

p.o.
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G02CB04

Quinagolid

p.o.

G03BA03

Testosterón

p.o.

G03BB01

Mesterolón

p.o.

G03CA03

Estradiol

p.o.

G03CA04

Estriol

p.o.

G03CX01

Tibolón

p.o.

G03DA02

Medroxyprogesterón

p.o.

G03DA04

Progesterón

p.o.

G03DB04

Nomegestrol acetát

p.o.

G03DC02

Noretisterón

p.o.

G03GB02

Klomifén

p.o.

G03HA01

Cyproterón

p.o.

G03XA01

Danazol

p.o.

G03XC01

Raloxifén hydrochlorid

p.o.

G04BD04

Oxybutynín

p.o.

G04BD06

Propiverín

p.o.

G04BD07

Tolterodín

p.o.

G04BD08

Solifenacín

p.o.

G04BD09

Trospium chlorid

p.o.

G04BD10

Darifenacín

p.o.

G04BD11

Fesoterodín

p.o.

G04CA02

Tamsulosín

p.o.

G04CA03

Terazosín

p.o.

G04CB01

Finasterid

p.o.

G04CB02

Dutasterid

p.o.

H01BA02

Dezmopresín

p.o.

H02AA02

Fludrokortizón

p.o.

H02AB02

Dexametazón

p.o.

H02AB04

Metylprednizolón

p.o.

H02AB07

Prednizón

p.o.

H02AB08

Triamcinolón

p.o.

H03BA02

Propyltiouracil

p.o.

H03BB01

Karbimazol

p.o.

H05BX01

Cinakalcet

p.o.

H05BX02

Parikalcitol

p.o.

J01AA02

Doxycyklín

p.o.

J01CA04

Amoxicilín

p.o.

J01CE02

Fenoxymetylpenicilín

p.o.

J01CE06

Penamecilín

p.o.

J01CR04

Sultamicilín

p.o.

J01DB01

Cefalexín

p.o.

J01DB05

Cefadroxil

p.o.

J01DC02

Cefuroxim

p.o.

J01DC04

Cefaklor

p.o.

J01DC10

Cefprozil

p.o.

J01DD08

Cefixime

p.o.
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J01DD14

Ceftibutén

p.o.

J01EA01

Trimetoprim

p.o.

J01FA02

Spiramycín

p.o.

J01FA06

Roxitromycín

p.o.

J01FA09

Klaritromycín

p.o.

J01FA10

Azitromycín

p.o.

J01FF01

Klindamycín

p.o.

J01MA01

Ofloxacín

p.o.

J01MA02

Ciprofloxacín

p.o.

J01MA03

Pefloxacín

p.o.

J01MA06

Norfloxacín

p.o.

J01MA12

Levofloxacín

p.o.

J01MA14

Moxifloxacín

p.o.

J01MA17

Prulifloxacín

p.o.

J01XX01

Fosfomycín

p.o.

J01XX08

Linezolid

p.o.

J02AB02

Ketokonazol

p.o.

J02AC01

Flukonazol

p.o.

J02AC02

Itrakonazol

p.o.

J02AC03

Vorikonazol

p.o.

J02AC04

Posakonazol

p.o.

J04AB02

Rifampicín

p.o.

J04AC01

Izoniazid

p.o.

J04AK02

Etambutol

p.o.

J04BA02

Dapson

p.o.

J05AB

Brivudin

p.o.

J05AB01

Acyklovir

p.o.

J05AB09

Famciklovir

p.o.

J05AB11

Valacyklovir

p.o.

J05AE

Atazanavir

p.o.

J05AE01

Sachinavir

p.o.

J05AE02

Indinavir

p.o.

J05AE03

Ritonavir

p.o.

J05AE06

Lopinavir

p.o.

J05AE07

Fosamprenavir

p.o.

J05AE09

Tipranavir

p.o.

J05AE10

Darunavir

p.o.

J05AF02

Didanozín

p.o.

J05AF04

Stavudin

p.o.

J05AF05

Lamivudin

p.o.

J05AF06

Abakavir

p.o.

J05AF07

Tenofovir

p.o.

J05AF08

Adefovir

p.o.

J05AF10

Entekavir

p.o.

J05AF11

Telbivudín

p.o.

J05AG01

Nevirapin

p.o.
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J05AG03

Efavirenz

p.o.

J05AG04

Etravirin

p.o.

J05AX08

Cyklofosfamid

p.o.

L01AA02

Chlorambucil

p.o.

L01AA03

Melfalan

p.o.

L01BA01

Metotrexát

p.o.

L01XX05

Hydroxyurea

p.o.

L01XX11

Estramustin

p.o.

L01XX14

Tretinoín

p.o.

L01XX17

Topotekan

p.o.

L01XX25

Bexaroten

p.o.

L02AB01

Megestrol

p.o.

L02AB02

Medroxyprogesterón

p.o.

L02BA01

Tamoxifén

p.o.

L02BA02

Toremifén

p.o.

L02BB01

Flutamid

p.o.

L02BB03

Bikalutamid

p.o.

L02BG

Mitotan

p.o.

L02BG03

Anastrozol

p.o.

L02BG04

Letrozol

p.o.

L02BG06

Exemestan

p.o.

L04AA13

Leflunomid

p.o.

M01AB05

Diklofenak

p.o.

M01AB16

Aceklofenak

p.o.

M01AC01

Piroxikam

p.o.

M01AC05

Lornoxikam

p.o.

M01AC06

Meloxikam

p.o.

M01AE01

Ibuprofén

p.o.

M01AE02

Naproxén

p.o.

M01AE03

Ketoprofén

p.o.

M01AE09

Flurbiprofén

p.o.

M01AE11

Kyselina tiaprofénová

p.o.

M01AH01

Celekoxib

p.o.

M01AH05

Etorikoxib

p.o.

M01AX05

Glukozamín

p.o.

M01AX17

Nimesulid

p.o.

M01AX21

Diacereín

p.o.

M01AX25

Chondroitínsulfát

p.o.

M01CC01

Penicilamín

p.o.

M03BX01

Baklofén

p.o.

M03BX02

Tizanidín

p.o.

M03BX04

Tolperizón

p.o.

M03BX07

Tetrazepam

p.o.

M04AA01

Allopurinol

p.o.

M04AC01

Kolchicín

p.o.

M05BA02

Kyselina klodrónová

p.o.
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M05BA04

Kyselina alendrónová

p.o.

M05BA06

Kyselina ibandrónová

p.o.

M05BA07

Kyselina risedrónová

p.o.

M05BX03

Stroncium ranelát

p.o.

N02AX02

Tramadol

p.o.

N02BA01

Kyselina acetylsalicylová

p.o.

N02BB02

Metamizol, sodná so¾

p.o.

N02BE01

Paracetamol

p.o.

N02BG07

Maleinát flupirtínu

p.o.

N02CC01

Sumatriptan

p.o.

N02CC03

Zolmitriptan

p.o.

N02CC04

Rizatriptan

p.o.

N02CC06

Eletriptan

p.o.

N02CC07

Frovatriptan

p.o.

N02CX01

Pizotifén

p.o.

N05AA01

Chlórpromazín

p.o.

N05AA02

Levomepromazín

p.o.

N05AD01

Haloperidol

p.o.

N05AE03

Sertindol

p.o.

N05AE04

Ziprasidón

p.o.

N05AF03

Chlórprotixén

p.o.

N05AF05

Zuklopentixol

p.o.

N05AH02

Klozapín

p.o.

N05AH03

Olanzapín

p.o.

N05AH04

Kvetiapín

p.o.

N05AL01

Sulpirid

p.o.

N05AL03

Tiaprid

p.o.

N05AL05

Amisulprid

p.o.

N05AN01

Lítium

p.o.

N05AX08

Risperidón

p.o.

N05AX11

Zotepín

p.o

N05AX12

Aripiprazol

p.o.

N05AX13

Paliperidón

p.o.

N05BA01

Diazepam

p.o.

N05BA04

Oxazepam

p.o.

N05BA08

Bromazepam

p.o.

N05BA09

Klobazam

p.o.

N05BA12

Alprazolam

p.o.

N05BB01

Hydroxyzín

p.o.

N05BE01

Buspiron

p.o.

N05BX01

Mefenoxalón

p.o.

N05CD13

Cinolazepam

p.o.

N05CF01

Zopiklón

p.o.

N05CH01

Melatonín

p.o.

N06AA02

Imipramín

p.o.

N06AA04

Klomipramín

p.o.
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N06AA08

Dibenzepín

p.o.

N06AA09

Amitriptylín

p.o.

N06AA16

Dosulepín

p.o.

N06AA21

Maprotilín

p.o.

N06AB03

Fluoxetín

p.o.

N06AB04

Citalopram

p.o.

N06AB05

Paroxetin

p.o.

N06AB06

Sertralin

p.o.

N06AB10

Escitalopram

p.o.

N06AG02

Moklobemid

p.o.

N06AX03

Mianserin

p.o.

N06AX05

Trazodon

p.o.

N06AX11

Mirtazapín

p.o.

N06AX12

Bupropión

p.o.

N06AX14

Tianeptín

p.o.

N06AX16

Venlafaxín

p.o.

N06AX17

Milnacipran

p.o.

N06AX21

Duloxetín

p.o.

N06AX22

Agomelatín

p.o.

N06BA07

Modafinil

p.o.

N06BA09

Atomoxetín

p.o.

N06BX03

Piracetam

p.o.

N06BX18

Vinpocetín

p.o.

N06DA02

Donepezil

p.o.

N06DA03

Rivastigmín

p.o.

N06DA04

Galantamín

p.o.

N06DX01

Memantín

p.o.

N06DX02

Ginkgo biloba

p.o.

N07AA01

Neostigmín

p.o.

N07AA02

Pyridostigmín

p.o.

N07AA03

Distigmín

p.o.

N07BB03

Akamprosat

p.o.

N07CA01

Betahistín

p.o.

N07CA02

Cinarizín

p.o.

P01AB01

Metronidazol

p.o.

P01AB03

Ornidazol

p.o.

P01BA01

Chlorochin

p.o.

P01BA02

Hydroxychlorochin

p.o.

P01BC02

Meflochin

p.o.

P02CA01

Mebendazol

p.o.

P02CA03

Albendazol

p.o.

R03BC01

Nátrium chromoglykolát

p.o.

R03CC02

Salbutamol

p.o.

R03CC08

Prokaterol

p.o.

R03CC13

Klenbuterol

p.o.

R03DA04

Teofylín

p.o.
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R03DC01

Zafirlukast

p.o.

R03DC03

Montelukast

p.o.

R03DX07

Roflumilast

p.o.

R05CB01

Acetylcysteín

p.o.

R05CB15

Erdosteín

p.o.

R06AA02

Difenhydramín

p.o.

R06AA04

Klemastin

p.o.

R06AB03

Dimetindén

p.o.

R06AD02

Prometazín

p.o.

R06AD03

Tietilperazín

p.o.

R06AE07

Cetirizín

p.o.

R06AE09

Levocetirizín

p.o.

R06AX02

Cyproheptadin

p.o.

R06AX13

Loratadin

p.o.

R06AX17

Ketotifén

p.o.

R06AX26

Fexofenadín

p.o.

R06AX27

Desloratadín

p.o.

R06AX28

Rupatadín

p.o.

V03AF03

Kalcium folinát

p.o.
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k zákonu è. 362/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov o aktívnych implantovate¾ných zdravotníckych pomôckach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 189,
20. 7. 1990) v znení smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12;
Ú. v. ES L 169, 12. 7. 1993), smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv.
12; Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra
2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
2. Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 169, 12. 7. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra
1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21; Ú. v. ES L 331, 7. 12. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/70/ES zo 16. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 313,
13. 12. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/104/ES zo 7. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 27; Ú. v. ES L 6, 10. 1. 2002), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003)
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 21; Ú. v. ES L 331, 7. 12. 1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4;
Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v.
EÚ L 188, 18. 7. 2009).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení èlenských tátov týkajúcich sa uplatòovania dobrej klinickej praxe poèas klinických pokusov s humánnymi liekmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 121, 1. 5. 2001) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1901/2006 z 12. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 378, 27. 12.
2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník
Spoloèenstva o veterinárnych liekoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 27; Ú. v. ES L 311, 28. 11. 2001)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/28/ES z 31. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004), smernice Komisie 2009/9/ES z 10. februára 2009 (Ú. v. EÚ L 44,
14. 2. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 470/2009 zo 6. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6.
2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/53/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník
Spoloèenstva o humánnych liekoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 27; Ú. v. ES L 311, 28. 11. 2001)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 15/zv. 7; Ú. v. EÚ L 33, 8. 2. 2003), smernice Komisie 2003/63/ES z 25. júna 2003 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 159, 27. 6. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/24/ES
z 31. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ
L 136, 30. 4. 2004), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1901/2006 z 12. decembra 2006 (Ú. v. EÚ
L 378, 27. 12. 2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1394/2007 z 13. novembra 2007 (Ú. v. EÚ
L 324, 10. 12. 2007), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81,
20. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/53/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6.
2009).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES z 27. januára 2003, ktorou sa stanovujú normy kvality
a bezpeènosti pre odber, skúanie, spracovanie, uskladòovanie a distribúciu ¾udskej krvi a zloiek krvi a ktorou sa
mení a dopåòa smernica 2001/83/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú. v. EÚ L 33, 8. 2. 2003)
v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
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8. Smernica Komisie 2005/28/ES z 8. apríla 2005, ktorou sa ustanovujú zásady a podrobné usmernenia pre správnu klinickú prax týkajúcu sa skúmaných liekov humánnej medicíny, ako aj poiadavky na povolenie výroby alebo
dovozu takýchto liekov (Ú. v. EÚ L 91, 9. 4. 2005).
9. Smernica Komisie 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady
2002/98/ES, pokia¾ ide o poiadavky na sledovanie krvi a oznamovanie závaných neiaducich reakcií a udalostí
(Ú. v. EÚ L 256, 1. 10. 2005).
10. Smernica Komisie 2005/62/ES z 30. septembra 2005, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2002/98/ES, pokia¾ ide o normy a pecifikácie Spoloèenstva súvisiace so systémom kvality v transfúznych
zariadeniach (Ú. v. EÚ L 256, 1. 10. 2005).
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363
ZÁKON
z 13. septembra 2011
o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje rozsah a podmienky úhrady
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Tento
zákon tie upravuje konania, v ktorých Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) rozhoduje vo veciach rozsahu a podmienok
úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) dietetickou potravinou potravina urèená na osobitné výivové alebo medicínske úèely, ktorá je pre svoje peciálne zloenie alebo spôsob výroby jednoznaène rozoznate¾ná od potravín urèených na benú
spotrebu, je vhodná na výrobcom uvádzané výivové
úèely a spåòa osobitné výivové poiadavky ¾udí, ktorých tráviace procesy alebo metabolizmus sú poruené, alebo ¾udí, ktorí sú v peciálnych fyziologických
podmienkach schopní získa zvlátny úitok z kontrolovaného poívania urèitých zloiek potravín vrátane zdravých dojèiat a detí,
b) úradne urèenou cenou lieku cena lieku od výrobcu
alebo dovozcu, ktorá nemôe by prekroèená pri prvom predaji lieku na území Slovenskej republiky
ani pri ïalom predaji lieku drite¾ovi povolenia na
ve¾kodistribúciu liekov,
c) úradne urèenou cenou zdravotníckej pomôcky cena
zdravotníckej pomôcky od výrobcu alebo dovozcu,
ktorá nemôe by prekroèená pri prvom predaji
zdravotníckej pomôcky na území Slovenskej republiky ani pri ïalom predaji zdravotníckej pomôcky
dodávate¾ovi zdravotníckych pomôcok,
d) úradne urèenou cenou dietetickej potraviny cena
dietetickej potraviny od výrobcu alebo dovozcu, ktorá nemôe by prekroèená pri prvom predaji dietetickej potraviny na území Slovenskej republiky ani pri

ïalom predaji dietetickej potraviny dodávate¾ovi
dietetických potravín,
e) úradne urèenou cenou lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v inom èlenskom táte
Európskej únie (ïalej len èlenský tát) cena lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny
od výrobcu alebo dovozcu, ak je táto cena úradne urèená alebo regulovaná vecne prísluným orgánom
v tomto táte, inak iná cena úradne urèená alebo regulovaná vecne prísluným orgánom v tomto táte
prepoèítaná na cenu od výrobcu alebo dovozcu,
f) európskou referenènou cenou lieku druhá najniia
cena spomedzi úradne urèených cien lieku v iných
èlenských tátoch; ak má liek úradne urèenú cenu
len v jednom z iných èlenských tátov, úradne urèená cena lieku v tomto táte,
g) európskou referenènou cenou zdravotníckej pomôcky druhá najniia cena spomedzi úradne urèených
cien zdravotníckej pomôcky v iných èlenských tátoch; ak má zdravotnícka pomôcka úradne urèenú
cenu len v jednom z iných èlenských tátov, úradne
urèená cena zdravotníckej pomôcky v tomto táte,
h) európskou referenènou cenou dietetickej potraviny
druhá najniia cena spomedzi úradne urèených
cien dietetickej potraviny v iných èlenských tátoch;
ak má dietetická potravina úradne urèenú cenu len
v jednom z iných èlenských tátov, úradne urèená
cena dietetickej potraviny v tomto táte,
i) maximálnou cenou lieku vo verejnej lekárni cena lieku, ktorá nemôe by prekroèená pri predaji lieku vo
verejnej lekárni alebo v poboèke verejnej lekárne;
v tejto cene je zahrnutá aj cena obchodného výkonu
drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov a cena
obchodného výkonu drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
j) maximálnou cenou zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok cena zdravotníckej pomôcky, ktorá nemôe by prekroèená pri predaji
zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych
pomôcok, verejnej lekárni alebo v poboèke verejnej
lekárne; v tejto cene je zahrnutá aj cena obchodného
výkonu dodávate¾a zdravotníckych pomôcok a cena
obchodného výkonu drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
k) maximálnou cenou dietetickej potraviny vo verejnej
lekárni cena dietetickej potraviny, ktorá nemôe by
prekroèená pri predaji dietetickej potraviny vo verejnej lekárni alebo v poboèke verejnej lekárne; v tejto
cene je zahrnutá aj cena obchodného výkonu dodávate¾a dietetických potravín a cena obchodného vý-
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konu drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
l) nákladovou efektívnosou pomer medzi celkovými
nákladmi vynaloenými z verejného zdravotného poistenia pri pouití lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a celkovými prínosmi pri pouití tejto medicínskej intervencie; pri porovnávaní
viacerých medicínskych intervencií pomer medzi
rozdielom celkových nákladov vynaloených z verejného zdravotného poistenia na tieto intervencie
a rozdielom celkových prínosov pri pouití týchto
medicínskych intervencií,
m) preskripèným obmedzením podmienenie plnej alebo
èiastoènej úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia predpísaním lieku, zdravotníckej
pomôcky alebo dietetickej potraviny lekárom so pecializáciou v urèenom pecializaènom odbore, zubným lekárom alebo veobecným lekárom na základe
písomného odporúèania lekára so pecializáciou
v urèenom pecializaènom odbore,
n) indikaèným obmedzením podmienenie plnej alebo
èiastoènej úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia predpísaním a pouitím lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny
pri indikáciách a za podmienok urèených v rozhodnutí v rámci kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok, peciálnych zdravotníckych materiálov alebo dietetických potravín,
o) finanèným limitom maximálna výka peòaných
prostriedkov, ktoré je moné vynaloi na plnú alebo
èiastoènú úhradu urèených zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia pre poistenca verejného
zdravotného poistenia (ïalej len poistenec) poèas
urèeného èasového obdobia,
p) mnostvovým limitom maximálne mnostvo urèených zdravotníckych pomôcok alebo dietetických
potravín, ktoré je moné poistencovi plne alebo èiastoène uhradi na základe verejného zdravotného poistenia poèas urèeného èasového obdobia.
DRUHÁ ÈAS
LIEKY
PRVÁ HLAVA
ROZSAH ÚHRADY LIEKOV
§3
(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú
a) lieky poskytované v rámci ústavnej zdravotnej
starostlivosti1) (ïalej len ústavná starostlivos),
ktoré sú zaradené v zozname liekov s úradne urèe1
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nou cenou; ak je na trhu dostupných viacero
navzájom nahradite¾ných liekov s obsahom rovnakého lieèiva alebo kombinácie lieèiv (ïalej len lieèivo), poskytnutý liek sa na základe verejného zdravotného poistenia uhrádza len do výky ceny
najlacnejieho z nich,
b) lieky poskytované v rámci ústavnej starostlivosti,
ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
c) lieky poskytované v rámci ústavnej starostlivosti, ak
ide o lieky s obsahom lieèiv urèených na podpornú
alebo doplnkovú lieèbu,
d) neregistrované lieky poskytované v rámci ústavnej
starostlivosti, ktorých pouitie povolilo ministerstvo
pod¾a osobitného predpisu.2)
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne
alebo èiastoène uhrádzajú lieky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti3) (ïalej len ambulantná starostlivos) alebo lekárenskej starostlivosti4)
zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ktoré sú
predpísané a pouité v súlade s preskripènými obmedzeniami, indikaènými obmedzeniami a obmedzeniami
úhrady zdravotnej poisovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname.
(3) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
v rámci ambulantnej starostlivosti alebo lekárenskej
starostlivosti plne uhrádzajú lieky pripravované v lekárni pod¾a predpisu lekára urèené na výdaj v lekárni,
v ktorej boli pripravené (ïalej len individuálne pripravovaný liek), okrem individuálne pripravovaných liekov, na ktorých prípravu sa pouívajú hromadne vyrábané lieky neuhrádzané alebo èiastoène uhrádzané na
základe verejného zdravotného poistenia; individuálne
pripravované lieky, na ktorých prípravu sa pouívajú
hromadne vyrábané lieky neuhrádzané alebo èiastoène
uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, sa uhrádzajú v takom rozsahu, v akom sú na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzané zloky pouité na ich prípravu. Hromadne vyrábané lieky
pouité na prípravu individuálne pripravovaných liekov sa na základe verejného zdravotného poistenia
uhrádzajú len pri pouití v indikáciách, ktoré sú v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku.
(4) Poistenec sa na úhrade liekov poskytovaných
v rámci ústavnej starostlivosti nepodie¾a.
§4
Limit spoluúèasti
(1) Ak úhrnná výka úhrad poistenca za doplatky poistenca za lieky prekroèí v kalendárnom tvrroku limit
spoluúèasti ustanovený v odseku 3, zdravotná poisovòa poistencovi uhradí èiastku, o ktorú je limit spoluúèasti prekroèený. Do úhrnnej výky úhrad poistenca sa
zapoèítavajú doplatky poistenca za lieky èiastoène
uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

) § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 46 ods. 4 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
) § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 zákona è. 576/2004 Z. z.
4
) § 7 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona è. 576/2004 Z. z.
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vo výke prepoèítaného doplatku za najlacnejí náhradný liek.
(2) Najlacnejí náhradný liek je liek s najniím doplatkom poistenca prepoèítaným na tandardnú dávku lieèiva zaradený v zozname kategorizovaných liekov
s obsahom rovnakého lieèiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým mnostvom lieèiva v liekovej forme
ako liek predpísaný na lekárskom predpise. Ak v zozname kategorizovaných liekov nie je zaradený iný liek,
ktorý by vyhovoval kritériám najlacnejieho náhradného lieku, povauje sa zaò liek predpísaný na lekárskom
predpise. Výka prepoèítaného doplatku za najlacnejí
náhradný liek sa urèí ako výka doplatku poistenca
prepoèítaného na tandardnú dávku lieèiva najlacnejieho náhradného lieku vynásobená poètom tandardných dávok lieèiva vo vydanom lieku.
(3) Limit spoluúèasti vo výke
a) 30 eur sa vzahuje na poistenca, ktorý je k prvému
dòu kalendárneho tvrroka
1. drite¾om preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s akým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
2. poberate¾om invalidného dôchodku,5) invalidného výsluhového dôchodku6) alebo
3. invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok,5)
b) 45 eur sa vzahuje na poistenca, ktorý k prvému dòu
kalendárneho tvrroka
1. je poberate¾om starobného dôchodku, dôchodku
z výsluhového zabezpeèenia policajtov a vojakov6)
vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, dôchodku z iného èlenského tátu,
Nórska, Lichtentajnska, Islandu, vajèiarska,
ak nie je poistený v tomto táte, nie je poberate¾om dôchodku z tretieho tátu, alebo
2. dovàil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na
starobný dôchodok.
(4) Limit spoluúèasti pod¾a odseku 3 sa nevzahuje
na poistencov, ktorí majú
a) príjem, ktorý podlieha dani z príjmov pod¾a osobitného predpisu7) okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
b) dôchodok vyí ako 50 % priemernej mesaènej mzdy
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky
za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok
poistenca na limit spoluúèasti.
(5) Ak sa na poistenca vzahujú oba limity spoluúèasti, uplatní sa vyí z nich.
§5
Zoznam liekov s úradne urèenou cenou
(1) Ministerstvo uvedie v zozname liekov s úradne urèenou cenou pre kadý liek najmä
5
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a) kód lieku pridelený tátnym ústavom pre kontrolu
lieèiv,
b) názov lieku,
c) liekovú formu,
d) mnostvo lieèiva v liekovej forme,
e) ve¾kos balenia lieku,
f) meno a priezvisko alebo obchodné meno drite¾a povolenia na uvedenie lieku na trh (ïalej len drite¾ registrácie),
g) úradne urèenú cenu lieku.
(2) Zoznam liekov s úradne urèenou cenou zverejòuje
ministerstvo na svojom webovom sídle vdy k prvému
dòu mesiaca.
DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA LIEKOV
§6
(1) Ministerstvo rozhoduje kategorizáciou liekov o
a) zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
a úradnom urèení ceny lieku,
b) podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom urèení ceny lieku,
c) zníení úradne urèenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov,
d) zvýení úradne urèenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov,
e) urèení maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni,
f) vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov,
g) urèení referenèných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov a ich charakteristík,
h) zmene charakteristík referenèných skupín liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov,
i) tom, èi zdravotná poisovòa uhrádza liek zaradený
v zozname kategorizovaných liekov poskytovate¾ovi
zdravotnej starostlivosti (ïalej len poskytovate¾)
ako pripoèítate¾nú poloku k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti (ïalej len osobitný spôsob
úhrady lieku).
(2) Pre kadý liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov sa urèuje referenèná skupina a jej charakteristiky, prièom o zmene urèenia referenènej skupiny
môe ministerstvo rozhodnú aj z vlastného podnetu.
(3) Referenèná skupina obsahuje lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ktoré
a) obsahujú rovnaké lieèivo,
b) majú rovnakú cestu podania,
c) majú rovnakú alebo porovnate¾nú liekovú formu a
d) obsahujú rovnaké mnostvo lieèiva v jednej dávke
lieku, majú rovnakú koncentráciu lieèiva alebo rovnaké mnostvo lieèiva v balení lieku; prihliada sa na
charakter lieèiva a liekovej formy.
(4) Ak referenèná skupina obsahuje lieky, ktoré sa vyznaèujú pevnou liekovou formou urèenou na perorálne
podanie, referenèná skupina sa rozdelí na referenèné

) § 70 a 73 zákona è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorích predpisov.
) § 38 a 43, § 125 a 126 zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
7
) § 5 a 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
6
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podskupiny tak, aby rozdiel v poète kusov liekovej formy
medzi najmením a najväèím balením lieku v jednej referenènej podskupine nebol väèí ako 20 % z poètu kusov liekovej formy najmenieho balenia lieku.
(5) Pre kadú referenènú skupinu sa urèujú tieto
charakteristiky:
a) tandardná dávka lieèiva,
b) maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne
za tandardnú dávku lieèiva.
(6) Pre kadú referenènú skupinu sa môu urèi aj
tieto charakteristiky:
a) preskripèné obmedzenie,
b) indikaèné obmedzenie,
c) obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas.
(7) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne
za tandardnú dávku lieèiva v referenènej skupine,
v ktorej sú zaradené lieky urèené na povinné oèkovanie, sa urèí tak, aby bola zabezpeèená plná úhrada
zdravotnej poisovne najmenej za jeden liek urèený na
povinné oèkovanie proti prenosnému ochoreniu alebo
prenosným ochoreniam.
(8) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za
tandardnú dávku lieèiva v referenènej skupine, v ktorej sú zaradené lieky vyznaèujúce sa liekovou formou
s predåeným uvo¾òovaním lieèiva, sa urèí
a) v sume maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva v referenènej
skupine, v ktorej sú zaradené lieky vyznaèujúce sa
liekovou formou bez predåeného uvo¾òovania lieèiva a rovnakou cestou podania,
b) v sume maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva v referenènej
skupine, v ktorej sú zaradené lieky vyznaèujúce sa
liekovou formou bez predåeného uvo¾òovania lieèiva a rovnakou cestou podania zvýenej o 5 %, ak lieková forma s predåeným uvo¾òovaním umoòuje
zníi frekvenciu podávania lieku poistencovi najmenej o 50 % oproti lieku s liekovou formou bez predåeného uvo¾òovania lieèiva,
c) vo výke najniej maximálnej ceny lieku vo verejnej
lekárni prepoèítanej na tandardnú dávku lieèiva
lieku zaradeného v referenènej skupine, ak tá je niia ako hodnota vypoèítaná pod¾a písmena a) alebo b).
(9) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za
tandardnú dávku lieèiva v referenènej skupine, v ktorej sú zaradené lieky vyznaèujúce sa pevnou liekovou
formou obsahujúce kombináciu lieèiv, sa urèí
a) súètom maximálnych výok úhrad zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva v referenèných
skupinách, v ktorých sú zaradené lieky s obsahom
rovnakých mnostiev týchto lieèiv v pevnej liekovej
forme, ako sú obsiahnuté v liekovej forme obsahujúcej kombináciu lieèiv,
b) prepoètom na súèet maximálnych výok úhrad zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva v referenèných skupinách, v ktorých sú zaradené lieky
s obsahom iných mnostiev týchto lieèiv v pevnej liekovej forme, ako sú obsiahnuté v liekovej forme obsahujúcej kombináciu lieèiv; prihliada sa na najbli-
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ie mnostvo lieèiva v liekovej forme; ak vznikne pochybnos o tom, ktoré mnostvo lieèiva v liekovej forme je najbliie, prihliada sa na najbliie niie
mnostvo lieèiva v liekovej forme,
c) vo výke najniej maximálnej ceny lieku vo verejnej
lekárni prepoèítanej na tandardnú dávku lieèiva
lieku zaradeného v referenènej skupine, ak tá je niia ako hodnota vypoèítaná pod¾a písmena a) alebo b).
(10) Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo, ustanoví spôsob urèenia
a) tandardnej dávky lieèiva,
b) maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne
za tandardnú dávku lieèiva, ak nie je urèená týmto
zákonom.
(11) Pre liek zaradený v zozname kategorizovaných
liekov sa urèí osobitný spôsob úhrady lieku, ak
a) ide o liek, ktorý sa musí podáva oetrujúcim zdravotníckym pracovníkom,
b) ide o liek, ktorý obsahuje toxické látky a pri benom
naruení obalu môe dôjs k ohrozeniu zdravia,
c) ide o liek urèený na povinné oèkovanie,
d) ide o liek, ktorý vyaduje osobitný spôsob skladovania, alebo
e) existuje s prihliadnutím na charakter choroby riziko
znehodnotenia lieku alebo nebezpeèného zaobchádzania s liekom.
(12) Ak v referenènej skupine sú zaradené lieky, ktorých pouívanie má alebo môe ma významný vplyv na
výdavky verejného zdravotného poistenia, urèí sa pre
referenènú skupinu indikaèné obmedzenie, ktorého
súèasou je uvedenie podmienok pre ïalie pokraèovanie alebo zastavenie lieèby uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia; pri urèení indikaèného
obmedzenia sa prihliada najmä na odporúèané terapeutické postupy, nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na výdavky verejného zdravotného poistenia.
(13) O zmene osobitného spôsobu úhrady lieku pod¾a
odseku 1 písm. i) môe ministerstvo rozhodnú aj
z vlastného podnetu.
§7
Kritériá kategorizácie liekov
(1) Pri kategorizácii liekov sa prihliada na
a) úèinnos lieèiva potvrdenú klinickými skúkami
realizovanými na princípoch medicíny zaloenej na
dôkazoch pri
1. záchrane ivota,
2. vylieèení choroby,
3. zmiernení príznakov choroby,
4. zabránení vzniku závaných zdravotných komplikácií,
5. zabránení zhorenia závanosti choroby alebo jej
prechodu do chronického tádia,
6. úèinnej profylaxii proti chorobe,
b) úèinnos a bezpeènos lieku potvrdenú v podmienkach benej terapeutickej praxe,
c) prínos lieku pri zniovaní chorobnosti a úmrtnosti,
d) výku úhrady zdravotnej poisovne za iné lieky urèené na pouitie pri rovnakých indikáciách,
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e) farmaceutické charakteristiky lieku, ktorými sú:
1. cesta podania,
2. lieková forma,
3. mnostvo lieèiva v liekovej forme,
4. dávkovanie lieku,
f) porovnanie lieèiva a lieku s inými dostupnými monosami lieèby z h¾adiska
1. indikácie a kontraindikácie,
2. výskytu neiaducich úèinkov,
3. lieèebnej dávky na danú indikáciu,
4. dávkovania lieèiva,
5. interakcie s inými lieèivami,
6. lieèebného prínosu lieèiva,
7. nákladovej efektívnosti,
8. preskripèného obmedzenia,
9. indikaèného obmedzenia,
10. obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas,
g) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia.
(2) V zozname kategorizovaných liekov môe by liek
a) zaradený, ak dodatoèné náklady vynaloené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepenia
zdravotného stavu pri pouití posudzovaného lieku
ako úèinkom efektívnejieho variantu lieèby sú niie alebo rovné 24-násobku referenènej priemernej
mesaènej mzdy za jeden získaný rok ivota tandardizovanej kvality,
b) podmienene zaradený, ak
1. dodatoèné náklady vynaloené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepenia zdravotného stavu pri pouití posudzovaného lieku ako
úèinkom efektívnejieho variantu lieèby sú v rozmedzí 24-násobku a 35-násobku referenènej
priemernej mesaènej mzdy za jeden získaný rok
ivota tandardizovanej kvality alebo
2. je urèený na lieèbu choroby, ktorej prevalencia
v Slovenskej republike je niia ako 1:100 000.
(3) V zozname kategorizovaných liekov nemôe by zaradený liek, ak dodatoèné náklady vynaloené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepenia zdravotného stavu pri pouití posudzovaného lieku ako
úèinkom efektívnejieho variantu lieèby sú vyie ako
35-násobok referenènej priemernej mesaènej mzdy za
jeden získaný rok ivota tandardizovanej kvality; to neplatí, ak ide o liek urèený na lieèbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je niia ako 1:100 000.
(4) Referenènou priemernou mesaènou mzdou pod¾a
odsekov 2 a 3 sa rozumie priemerná mesaèná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená
tatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa táto velièina uplatòuje.
(5) V zozname kategorizovaných liekov nemôu by
zaradené lieky s obsahom lieèiv urèených na podpornú
alebo doplnkovú lieèbu. Zoznam lieèiv urèených na
podpornú alebo doplnkovú lieèbu ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
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§8
Zoznam kategorizovaných liekov
(1) Ministerstvo uvedie v zozname kategorizovaných
liekov
a) pre kadú referenènú skupinu a referenènú podskupinu najmä
1. anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu lieèiva,
2. názov lieèiva,
3. cestu podania,
4. liekovú formu,
5. tandardnú dávku lieèiva,
6. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za tandardnú dávku lieèiva,
7. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
8. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
9. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené,
b) pre kadý liek najmä
1. kód lieku pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
2. názov lieku,
3. liekovú formu,
4. mnostvo lieèiva v liekovej forme,
5. ve¾kos balenia lieku,
6. poèet tandardných dávok lieèiva v jednom balení
lieku,
7. meno a priezvisko alebo obchodné meno drite¾a
registrácie,
8. maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni,
9. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za liek,
10. maximálnu výku doplatku poistenca za liek,
11. podiel maximálnej výky doplatku poistenca za
liek a maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni
vyjadrený v percentách,
12. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
13. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
14. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené,
15. oznaèenie originálneho lieku alebo generického
lieku,
16. oznaèenie podmienene kategorizovaného lieku,
17. oznaèenie doèasne kategorizovaného lieku,
18. výku prepoèítaného doplatku za najlacnejí náhradný liek, ak sa tento zapoèítava do úhrnnej
výky úhrad poistenca pod¾a § 4, inak sa uvedie
nula,
19. osobitný spôsob úhrady lieku, ak je urèený.
(2) Originálnym liekom sa na úèely tohto zákona rozumie liek, ktorý bol v èase vydania rozhodnutia o registrácii lieku chránený patentovou ochranou. Generickým
liekom sa na úèely tohto zákona rozumie liek, ktorý má
rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloenie lieèiv a rovnakú liekovú formu ako originálny liek a ktorého biologická rovnocennos s originálnym liekom bola dokázaná
primeranými skúkami biologickej dostupnosti; rozlièné soli, estery, étery, izoméry, zmesi izomérov, komplexy
alebo deriváty lieèiva sa povaujú za rovnaké lieèivo, ak
sa ich vlastnosti výrazne nelíia z h¾adiska bezpeènosti
alebo úèinnosti od originálneho lieku.
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(3) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za
liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov sa
urèí vo výke násobku poètu tandardných dávok lieèiva obsiahnutých v lieku a maximálnej výky úhrady
zdravotnej poisovne za jednotku tandardnej dávky
lieèiva, najviac vak vo výke maximálnej ceny lieku vo
verejnej lekárni.
(4) Maximálna výka doplatku poistenca za liek sa
rovná rozdielu medzi maximálnou cenou lieku vo verejnej lekárni a maximálnou výkou úhrady zdravotnej
poisovne za liek.
(5) Zoznam kategorizovaných liekov zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle vdy k prvému dòu
mesiaca.
§9
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málnu cenu lieku vo verejnej lekárni prepoèítanú na
tandardnú dávku lieèiva sa povauje najbliia niia cena, ak taká existuje, inak najbliia vyia
cena.
(4) Povinnos drite¾a registrácie sa nevzahuje na
liek urèený na lieèbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je niia ako 1:100 000.
(5) Pri lieku urèenom na sezónne pouitie sa povinnos drite¾a registrácie vzahuje na èas kalendárneho
roka, ktorá je povaovaná za sezónu pre pouívanie
tohto lieku.
§ 10
iados o zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradné urèenie ceny lieku

Nedostupnos liekov zaradených v zozname
kategorizovaných liekov

(1) iados o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné urèenie ceny lieku podáva ministerstvu drite¾ registrácie.

(1) Drite¾ registrácie lieku zaradeného v zozname
kategorizovaných liekov je povinný zabezpeèi, aby bol
liek dostupný na trhu v dostatoènom mnostve poèas
celého trvania zaradenia lieku v zozname kategorizovaných liekov. Ak liek nie je dostupný na trhu v dostatoènom mnostve poèas 60 po sebe nasledujúcich dní, ministerstvo môe rozhodnú vyradi liek zo zoznamu
kategorizovaných liekov. Drite¾ registrácie lieku takto
vyradeného zo zoznamu kategorizovaných liekov môe
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia poda iados o opätovné zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov pod¾a § 10 alebo § 15; v tejto iadosti
musí drite¾ registrácie preukáza schopnos plni povinnos pod¾a prvej vety.

(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo drite¾a registrácie; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno
a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, ve¾kos
balenia, kód lieku pridelený tátnym ústavom pre
kontrolu lieèiv, identifikáciu lieku uvedením poloky
alebo podpoloky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka8) a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu lieèiva obsiahnutého v lieku,
c) kvalitatívne a kvantitatívne zloenie lieku s uvedením vetkých v òom obsiahnutých lieèiv,
d) úradne urèenú cenu lieku v iných èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej mene,
e) informáciu o tom, e liek svojou charakteristikou
1. nepatrí do iadnej referenènej skupiny zaradenej
v zozname kategorizovaných liekov alebo
2. patrí do niektorej referenènej skupiny zaradenej
v zozname kategorizovaných liekov; uvedie sa aj
táto referenèná skupina,
f) návrh úradne urèenej ceny lieku a prepoèet tejto
ceny na maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni,
g) registraèné èíslo lieku,
h) informáciu o tom, èi ide o originálny liek alebo generický liek,
i) poèet tandardných dávok lieèiva v jednom balení
lieku, ak ide o liek pod¾a písmena e) druhého bodu.

(2) Za dostatoèné mnostvo sa povaujú zásoby lieku
dostaèujúce na pokrytie odhadovanej mesaènej spotreby lieku v Slovenskej republike.
(3) Odhadovaná mesaèná spotreba lieku v Slovenskej
republike sa vypoèíta z týchto údajov:
a) spotreba liekov zaradených v tej istej referenènej
skupine za posledný tvrrok, pre ktorý sú tieto údaje dostupné,
b) spotreba liekov zaradených v referenènej skupine za
tvrrok, ktorý dvanás mesiacov predchádzal tvrroku, v ktorom sa odhadovaná mesaèná spotreba
lieku v Slovenskej republike posudzuje, ak ide o liek
urèený na sezónne pouitie alebo prevane na sezónne pouitie,
c) odhad spotreby lieku uvedený vo farmako-ekonomickom rozbore lieku, ak ide o liek, ktorý je v zozname kategorizovaných liekov zaradený kratie ako
es po sebe nasledujúcich mesiacov a pri jeho zaradení do zoznamu kategorizovaných liekov ilo o liek
pod¾a § 10 ods. 2 písm. e) prvého bodu,
d) predpokladaný trhový podiel lieku pri zoh¾adnení
spotreby liekov zaradených v tej istej referenènej
skupine s rovnakou alebo porovnate¾nou maximálnou cenou lieku vo verejnej lekárni prepoèítanou na
tandardnú dávku lieèiva; za porovnate¾nú maxi8

(3) Ak ide o liek pod¾a odseku 2 písm. e) prvého bodu,
iados obsahuje aj
a) dennú definovanú dávku lieèiva obsiahnutého v lieku, ak ju urèila Svetová zdravotnícka organizácia,
b) návrh tandardnej dávky lieèiva a poèet navrhovaných tandardných dávok lieèiva v jednom balení
lieku,
c) zdôvodnenie návrhu tandardnej dávky lieèiva, ak
sa návrh odliuje od dennej definovanej dávky lieèiva urèenej Svetovou zdravotníckou organizáciou,

) Nariadenie Rady (EHS) è. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a tatistickej nomenklatúre a o Spoloènom colnom sadzobníku (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
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d) návrh maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za liek a odôvodnenie tohto návrhu,
e) návrh preskripèného obmedzenia na pecializaèný
odbor lekára alebo zubného lekára,
f) návrh indikaèného obmedzenia,
g) návrh obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na
jej predchádzajúci súhlas,
h) zoznam èlenských tátov, v ktorých má liek úradne
urèenú cenu, s uvedením overite¾ných zdrojov údajov o cene lieku pod¾a § 94 ods. 8, ak ide o liek pod¾a
§ 16 ods. 7.
(4) iadate¾ k iadosti priloí
a) súhrn charakteristických vlastností lieku,
b) právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku alebo
jeho osvedèenú kópiu; ak ide o právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku vydané Európskou komisiou, kópia právoplatného rozhodnutia o registrácii
lieku nemusí by osvedèená,
c) doklad o pridelení kódu lieku tátnym ústavom pre
kontrolu lieèiv,
d) ak ide o liek pod¾a odseku 2 písm. e) prvého bodu, aj
1. údaje o úèinnosti lieku podloené výsledkami klinických skúok,
2. preh¾ad významných porovnávacích klinických
skúok,
3. významné súhrnné èlánky z odbornej literatúry,
4. farmako-ekonomický rozbor lieku.
(5) Podrobnosti o farmako-ekonomickom rozbore lieku ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá ministerstvo.
§ 11
iados o vyradenie lieku zo zoznamu
kategorizovaných liekov
(1) iados o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov podáva ministerstvu drite¾ registrácie
alebo zdravotná poisovòa.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo drite¾a registrácie, ak iados
podáva drite¾ registrácie; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov lieku, liekovú formu, ve¾kos balenia a kód lieku pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) dôvody na vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov.
(3) iados je moné poda súèasne pre viacero liekov.
§ 12
iados o zníenie úradne urèenej ceny lieku
zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
(1) iados o zníenie úradne urèenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov podáva ministerstvu drite¾ registrácie alebo zdravotná poisovòa.
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(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo drite¾a registrácie, ak iados
podáva drite¾ registrácie; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov lieku, liekovú formu, ve¾kos balenia a kód lieku pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) návrh úradne urèenej ceny lieku a prepoèet tejto
ceny na maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni,
e) dôvody na zníenie úradne urèenej ceny lieku, ak
iados podáva zdravotná poisovòa.
(3) iados je moné poda súèasne pre viacero liekov.
§ 13
iados o zvýenie úradne urèenej ceny lieku
zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
(1) iados o zvýenie úradne urèenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov podáva
ministerstvu drite¾ registrácie.
(2) iados obsahuje
a) náleitosti pod¾a § 12 ods. 2 písm. a), c) a d),
b) dôvody na zvýenie úradne urèenej ceny lieku,
c) úradne urèenú cenu lieku v iných èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej mene.
§ 14
iados o zmenu charakteristík referenènej skupiny
(1) iados o zmenu charakteristík referenènej skupiny podáva ministerstvu drite¾ registrácie alebo zdravotná poisovòa.
(2) Drite¾ registrácie môe iados poda iba pre referenènú skupinu, v ktorej je zaradený aspoò jeden liek,
rozhodnutie o registrácii ktorého bolo vydané tomuto
drite¾ovi registrácie.
(3) Predmetom iadosti môe by
a) zmena maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva,
b) zmena tandardnej dávky lieèiva,
c) zmena, zruenie alebo urèenie preskripèného obmedzenia,
d) zmena, zruenie alebo urèenie indikaèného obmedzenia alebo
e) zruenie alebo urèenie obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej predchádzajúci súhlas.
(4) Predmetom jednej iadosti môe by súèasne viacero zmien pod¾a odseku 3.
(5) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo drite¾a registrácie, ak iados
podáva drite¾ registrácie; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
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b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) referenènú skupinu, v ktorej iadate¾ navrhuje zmenu,
d) návrh poadovanej zmeny a jej odôvodnenie,
e) farmako-ekonomický rozbor lieku, ak predmetom
iadosti je
1. zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva,
2. zruenie preskripèného obmedzenia alebo rozírenie preskripèného obmedzenia,
3. zruenie indikaèného obmedzenia alebo rozírenie indikaèného obmedzenia; vyaduje sa farmako-ekonomický rozbor lieku formou analýzy uitoènosti nákladov alebo analýzy minimalizácie
nákladov.
§ 15
iados o podmienené zaradenie lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradné urèenie ceny lieku
(1) iados o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné urèenie ceny lieku podáva ministerstvu drite¾ registrácie.
(2) iados mono poda len pre liek, ktorý pod¾a kritérií kategorizácie liekov spåòa podmienky na podmienené zaradenie v zozname kategorizovaných liekov.
(3) iados obsahuje
a) náleitosti pod¾a § 10 ods. 2 a 3,
b) návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisovní za liek na obdobie podmienenej kategorizácie
pod¾a § 21 ods. 7 (ïalej len podmienená úhrada).
(4) iadate¾ k iadosti priloí prílohy pod¾a § 10
ods. 4.
§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu
kategorizovaných liekov a úradnom urèení ceny lieku
(1) O zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov a úradnom urèení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 10.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 180 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo rozhodne zaradi liek do zoznamu
kategorizovaných liekov, zaradí liek do zoznamu kategorizovaných liekov zverejneného najneskôr do 180 dní
odo dòa doruèenia iadosti.
(4) Do zoznamu kategorizovaných liekov nemono zaradi liek, ak
a) liek nespåòa kritériá kategorizácie liekov pod¾a § 7,
b) ide o liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky
predpis,
c) ide o liek, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis a súèasne je v Slovenskej republike registrovaný
iný liek, ktorý obsahuje rovnaké lieèivo, má rovnakú
cestu podania, rovnakú alebo porovnate¾nú liekovú
formu, obsahuje v liekovej forme rovnaké mnostvo
lieèiva a jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
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d) ide o liek, ktorý nie je urèený na poskytovanie v rámci ambulantnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti,
e) ide o liek urèený
1. výluène na reguláciu poèatia (kontraceptíva),
2. na lieèbu erektilnej dysfunkcie,
3. na zníenie telesnej hmotnosti,
4. na odvykanie od fajèenia, lieèbu závislosti od tabaku, zmiernenie potreby fajèi alebo na zmiernenie abstinenèných príznakov fajèenia,
f) ide o homeopatický liek,
g) nákladová efektívnos pouitia lieku pri zoh¾adnení
indikácií, neiaducich úèinkov, dávkovania a predpokladanej dåky lieèby potrebnej na dosiahnutie
poadovaného terapeutického úèinku nedosahuje
nákladovú efektívnos iných medicínskych intervencií uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
h) údaje uvedené vo farmako-ekonomickom rozbore
lieku sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné,
farmako-ekonomický rozbor lieku neobsahuje vetky náleitosti alebo farmako-ekonomický rozbor je
zaloený na porovnaní lieku s nevhodne zvolenou
inou medicínskou intervenciou,
i) návrh úradne urèenej ceny lieku presahuje európsku referenènú cenu lieku,
j) ide o prvý generický liek, ktorý svojou charakteristikou patrí do referenènej skupiny alebo referenènej
podskupiny zaradenej v zozname kategorizovaných
liekov a navrhovaná maximálna cena tohto lieku vo
verejnej lekárni prepoèítaná na tandardnú dávku
lieèiva je vyia ako 70 % z najniej maximálnej
ceny lieku vo verejnej lekárni platnej v deò podania
iadosti prepoèítanej na tandardnú dávku lieèiva
lieku zaradeného v referenènej skupine alebo referenènej podskupine.
(5) Ak predmetom iadosti je liek pod¾a § 10 ods. 2
písm. e) prvého bodu a ministerstvo rozhodne zaradi
tento liek do zoznamu kategorizovaných liekov, urèí sa
pre referenènú skupinu indikaèné obmedzenie zodpovedajúce cie¾ovej skupine pacientov alebo vybraným
indikáciám, pri ktorých pouitie tohto lieku predstavuje najvyiu nákladovú efektívnos s prihliadnutím na
predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
(6) Ak predmetom iadosti je originálny liek a v iadnom èlenskom táte nie sú registrované lieky iných drite¾ov registrácie, ktoré by sa vyznaèovali rovnakou
kombináciou lieèiva, liekovej formy a mnostva lieèiva
v jednej dávke lieku, a ministerstvo rozhodne zaradi
liek do zoznamu kategorizovaných liekov, zaradí taký
liek do zoznamu kategorizovaných liekov najdlhie na
24 mesiacov nasledujúcich odo dòa, keï sa rozhodnutie stalo vykonate¾ným (ïalej len obdobie doèasnej kategorizácie). Ak drite¾ registrácie lieku takto zaradeného najneskôr 180 dní pred uplynutím obdobia
doèasnej kategorizácie nepredloí ministerstvu doklady potvrdzujúce úèinnos lieku v benej terapeutickej
praxi a farmako-ekonomický rozbor lieku, ministerstvo
vyradí liek zo zoznamu kategorizovaných liekov tak,
aby sa rozhodnutie o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov stalo vykonate¾ným deò nasledu-
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júci po uplynutí obdobia doèasnej kategorizácie. Na základe predloených dokladov ministerstvo rozhodne
o ïalom zaradení lieku v zozname kategorizovaných
liekov, prípadne aj o zmene charakteristík referenènej
skupiny alebo o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov tak, aby sa rozhodnutie stalo vykonate¾ným deò nasledujúci po uplynutí obdobia doèasnej kategorizácie. Ak ministerstvo nerozhodne pod¾a druhej
a tretej vety, liek zostáva zaradený v zozname kategorizovaných liekov.
(7) Ak predmetom iadosti je originálny liek a v iadnom èlenskom táte nie sú registrované lieky iných drite¾ov registrácie, ktoré by sa vyznaèovali rovnakou kombináciou lieèiva, liekovej formy a mnostva lieèiva
v jednej dávke lieku, a ministerstvo rozhodne zaradi liek
do zoznamu kategorizovaných liekov, prièom tento liek
nemá úradne urèenú cenu aspoò v piatich èlenských tátoch, maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne
za tandardnú dávku lieèiva v referenènej skupine sa
urèí tak, aby maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za originálny liek neprevýila 20 % z maximálnej
ceny lieku vo verejnej lekárni. Zmenu takto urèenej maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva je moné vykona na základe iadosti drite¾a registrácie pod¾a § 14, ak preukáe, e liek má
úradne urèenú cenu aspoò v piatich èlenských tátoch.
Na úèely preukazovania úradne urèenej ceny originálneho lieku pod¾a tohto odseku sa na poèet kusov liekovej
formy v balení lieku neprihliada.

§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu
kategorizovaných liekov
(1) O vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných
liekov rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a
§ 11 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 90 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je drite¾ registrácie, povauje sa liek za vyradený zo zoznamu kategorizovaných liekov, prièom liek zostáva naïalej zaradený v zozname liekov s úradne urèenou cenou; ministerstvo
liek vyradí z najbliieho zoznamu kategorizovaných
liekov zverejneného po uplynutí tejto lehoty.
(4) Ministerstvo z vlastného podnetu vyradí liek zo zoznamu kategorizovaných liekov, ak
a) nebola predåená platnos rozhodnutia o registrácii
lieku,
b) bolo zruené rozhodnutie o registrácii lieku,
c) drite¾ registrácie nesplnil povinnos pod¾a § 21
ods. 7.
(5) Ministerstvo z vlastného podnetu môe vyradi
liek zo zoznamu kategorizovaných liekov, ak
a) je splnená aspoò jedna z podmienok pod¾a § 16
ods. 4 písm. a) a g),
b) liek je dodávaný na trh v mnostve, ktorým sa nedá
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zabezpeèi plynulá a dostupná zdravotná starostlivos,
c) drite¾ registrácie nezabezpeèil dostupnos lieku na
trhu v dostatoènom mnostve pod¾a § 9,
d) liek nebol preukázate¾ne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia najmenej es po sebe
nasledujúcich mesiacov, prièom sa prihliada najmä
na prevalenciu choroby v Slovenskej republike,
e) úradne urèená cena lieku presahuje európsku referenènú cenu lieku,
f) drite¾ registrácie nepredloil ministerstvu farmako-ekonomický rozbor lieku pod¾a § 93,
g) drite¾ registrácie nepredloil ministerstvu údaje
o úradne urèených cenách lieku v iných èlenských
tátoch alebo vyhlásenie o tom, e také údaje neexistujú alebo nie sú verejne dostupné pod¾a § 94 ods. 4
písm. a).
§ 18
Rozhodovanie o zníení úradne urèenej ceny lieku
zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
(1) O zníení úradne urèenej ceny lieku zaradeného
v zozname kategorizovaných liekov rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 12 alebo z vlastného
podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 90 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je drite¾ registrácie, od
prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je
úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti zverejní v najbliom zozname liekov s úradne urèenou cenou a zozname kategorizovaných liekov zverejnenom po uplynutí
tejto lehoty.

§ 19
Rozhodovanie o zvýení úradne urèenej ceny lieku
zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
(1) O zvýení úradne urèenej ceny lieku zaradeného
v zozname kategorizovaných liekov rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 13 alebo z vlastného
podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti. Pri mimoriadnom poète iadostí môe ministerstvo túto lehotu predåi o 60 dní, o èom
iadate¾a upovedomí pred uplynutím lehoty pod¾a prvej
vety.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti v lehote
pod¾a odseku 2, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti
zverejní v najbliom zozname liekov s úradne urèenou
cenou a zozname kategorizovaných liekov zverejnenom
po uplynutí tejto lehoty.
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(4) Ministerstvo vyhovie iadosti a rozhodne o zvýení
úradne urèenej ceny lieku,
a) ak sú splnené vetky tieto podmienky:
1. návrh úradne urèenej ceny lieku nepresahuje európsku referenènú cenu lieku,
2. úradne urèená cena lieku bola v uplynulých 12
mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom
bola iados podaná, kumulatívne zníená najmenej o 10 %; rozhodujúcim kritériom je porovnanie
úradne urèenej ceny lieku platnej 12 mesiacov
predo dòom podania iadosti s úradne urèenou cenou lieku platnou v deò podania iadosti,
3. návrh úradne urèenej ceny lieku predstavuje najviac 102 % z úradne urèenej ceny lieku platnej
v deò podania iadosti alebo
b) ak sú splnené vetky tieto podmienky:
1. návrh úradne urèenej ceny lieku predstavuje najviac 103 % z úradne urèenej ceny lieku platnej
v deò podania iadosti,
2. úradne urèená cena lieku platná v deò podania
iadosti predstavuje najviac 95 % z európskej referenènej ceny lieku,
3. v uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich
mesiacu, v ktorom bola iados podaná, nedolo
k zmene úradne urèenej ceny lieku.
(5) Vyhovie iadosti a rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny lieku na základe splnenia podmienok
pod¾a odseku 4 je moné najviac dvakrát v priebehu kalendárneho roka.
(6) Ministerstvo môe rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny lieku najviac o 5 %, ak sú splnené vetky
tieto podmienky:
a) v deò podania iadosti je liek zaradený v zozname
kategorizovaných liekov najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) zásoby lieku preukázate¾ne neboli dostaèujúce na
pokrytie reálnej spotreby lieku v Slovenskej republike poèas najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní bezprostredne predchádzajúcich dòu podania iadosti,
c) v Slovenskej republike nie sú dostupné iné dostaèujúce medicínske intervencie.
(7) Pri rozhodovaní pod¾a odseku 6 sa prihliada najmä na nákladovú efektívnos lieèby liekom a predpokladaný vplyv zvýenia úradne urèenej ceny lieku na
prostriedky verejného zdravotného poistenia.

§ 20
Rozhodovanie o zmene charakteristík
referenènej skupiny
(1) O zmene charakteristík referenènej skupiny rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 14 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenènej skupiny sa prihliada najmä na
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a) úèelnos a efektívnos vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia,
b) úèinnos a bezpeènos lieèby,
c) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpeèenie finanènej stability systému verejného
zdravotného poistenia.
(4) Zruenie preskripèného obmedzenia na základe
iadosti drite¾a registrácie je moné, ak v uplynulých
12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom
bola iados podaná, bola maximálna výka úhrady
zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva kumulatívne zníená najmenej o 30 %.
(5) Zruenie indikaèného obmedzenia alebo rozírenie indikaèného obmedzenia o novú indikáciu na základe iadosti drite¾a registrácie je moné, ak v
a) zozname kategorizovaných liekov nie je iná referenèná skupina, v ktorej sú zaradené lieky uhrádzané na
základe verejného zdravotného poistenia pri lieèbe
dodatoènej indikácie a je odôvodnené predpoklada,
e náklady verejného zdravotného poistenia na dodatoène lieèených poistencov v iadnom z nasledujúcich troch rokov neprekroèia 100 000 eur alebo
b) 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom
bola iados podaná, bola maximálna výka úhrady
zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva
kumulatívne zníená najmenej o
1. 7,5 %, ak v zozname kategorizovaných liekov nie
je iná referenèná skupina, v ktorej sú zaradené
lieky uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia pri lieèbe dodatoènej indikácie a je
odôvodnené predpoklada, e poèet dodatoène
lieèených poistencov v niektorom z nasledujúcich
troch rokov prekroèí 10 % z poètu poistencov aktuálne lieèených liekmi, ktoré sú zaradené v posudzovanej referenènej skupine,
2. 3 %, ak nie sú splnené podmienky pod¾a prvého
bodu.
(6) Kumulatívne zníenie maximálnej výky úhrady
zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva pod¾a odsekov 4 a 5 sa vypoèíta na základe porovnania maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva platnej 12 mesiacov predo dòom
podania iadosti s maximálnou výkou úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva platnou v deò
podania iadosti.
(7) Zmeny preskripèného obmedzenia alebo indikaèného obmedzenia sú moné, ak dodatoèné náklady vynaloené z verejného zdravotného poistenia na jednotku zlepenia zdravotného stavu pri lieèbe dodatoèných
poistencov alebo dodatoèných indikácií nepresahujú
hodnotu pod¾a § 7 ods. 2 písm. a); to neplatí, ak ide
o lieèbu choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je niia ako 1:100 000.
(8) Zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva na základe iadosti drite¾a registrácie je moné najviac jedenkrát poèas
kalendárneho roka.
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§ 21
Rozhodovanie o podmienenom zaradení lieku
do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom
urèení ceny lieku
(1) O podmienenom zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom urèení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 15.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 180 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo rozhodne podmienene zaradi
liek do zoznamu kategorizovaných liekov, zaradí liek do
zoznamu kategorizovaných liekov zverejneného najneskôr do 180 dní od doruèenia iadosti.
(4) Pri rozhodovaní o podmienenom zaradení lieku do
zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom urèení
ceny lieku sa postupuje primerane pod¾a § 16.
(5) Ak ministerstvo rozhodne podmienene zaradi
liek do zoznamu kategorizovaných liekov, v rozhodnutí
urèí maximálnu sumu úhrad zdravotných poisovní za
tento liek na obdobie podmienenej kategorizácie pod¾a
odseku 7 (ïalej len podmienená úhrada).
(6) Ak iadate¾ podal súèasne viacero iadostí pod¾a
§ 15, ktorých predmetom sú lieky s obsahom rovnakého lieèiva (ïalej len spoloène posudzované lieky), podmienená úhrada sa môe urèi úhrnne pre spoloène posudzované lieky.
(7) Po uplynutí 24 mesiacov nasledujúcich odo dòa,
keï sa stalo vykonate¾ným rozhodnutie podmienene
zaradi liek do zoznamu kategorizovaných liekov (ïalej
len obdobie podmienenej kategorizácie), ministerstvo
vyhodnotí reálnu sumu úhrad zdravotných poisovní
za liek alebo spoloène posudzované lieky. Ak reálna
suma týchto úhrad je vyia ako podmienená úhrada,
drite¾ registrácie je povinný uhradi zdravotným poisovniam sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi reálnou sumou úhrad zdravotných poisovní a podmienenou
úhradou (ïalej len vyrovnací rozdiel).
(8) Vyrovnací rozdiel, ktorý je drite¾ registrácie povinný uhradi zdravotnej poisovni, sa vypoèíta z podielu úhrad tejto zdravotnej poisovne za liek alebo
spoloène posudzované lieky z celkovej sumy úhrad
zdravotných poisovní za liek alebo spoloène posudzované lieky. O výke a lehote splatnosti vyrovnacieho
rozdielu rozhodne ministerstvo po uplynutí obdobia
podmienenej kategorizácie bezodkladne.
(9) Ak liek najviac 180 dní pred uplynutím obdobia
podmienenej kategorizácie spåòa podmienky pre podmienené zaradenie v zozname kategorizovaných liekov,
ministerstvo môe rozhodnú o ïalom podmienenom
zaradení lieku v zozname kategorizovaných liekov a urèení podmienenej úhrady tak, aby sa rozhodnutie stalo
vykonate¾ným deò nasledujúci po uplynutí obdobia
podmienenej kategorizácie, a to aj opakovane. Ak ministerstvo nerozhodne pod¾a predchádzajúcej vety, liek
zostáva zaradený v zozname kategorizovaných liekov
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bez urèenia podmienenej úhrady a má sa za to, e liek
spåòa kritériá kategorizácie liekov pod¾a § 7 ods. 2.
TRETIA HLAVA
ÚRADNÉ URÈENIE CIEN LIEKOV, KTORÉ NIE SÚ
ZARADENÉ V ZOZNAME
KATEGORIZOVANÝCH LIEKOV
§ 22
Rozhodovanie o úradne urèenej cene lieku, ktorý nie
je zaradený v zozname kategorizovaných liekov
(1) O úradne urèenej cene lieku, ktorý nie je zaradený
v zozname kategorizovaných liekov, rozhoduje ministerstvo na základe iadosti o úradné urèenie ceny lieku,
ktorú podáva ministerstvu drite¾ registrácie.
(2) iados sa podáva pre lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.
(3) iados sa nepodáva pre
a) homeopatické lieky,
b) lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
ak ide o lieky pod¾a § 16 ods. 4 písm. e), alebo
c) lieky s obsahom lieèiv urèených na podpornú alebo
doplnkovú lieèbu.
(4) iados obsahuje náleitosti pod¾a § 10 ods. 2
písm. a) a d) a f) a h).
(5) iadate¾ k iadosti priloí
a) právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku alebo
jeho osvedèenú kópiu; ak ide o právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku vydané Európskou komisiou, kópia právoplatného rozhodnutia o registrácii
lieku nemusí by osvedèená,
b) doklad o pridelení kódu lieku tátnym ústavom pre
kontrolu lieèiv.
(6) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(7) Ak ministerstvo rozhodne zaradi liek do zoznamu
liekov s úradne urèenou cenou, zaradí liek do zoznamu
liekov s úradne urèenou cenou zverejneného najneskôr
do 90 dní odo dòa doruèenia iadosti.
(8) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 90 dní
od jej doruèenia, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo zaradí liek s takou cenou
do najbliieho zoznamu liekov s úradne urèenou cenou vydaného po uplynutí tejto lehoty.
(9) Ak návrh úradne urèenej ceny lieku presahuje európsku referenènú cenu lieku, liek nemono zaradi do
zoznamu liekov s úradne urèenou cenou, okrem prípadu pod¾a odseku 8.
(10) Ak nemá liek úradne urèenú cenu v iadnom
z iných èlenských tátov, do zoznamu liekov s úradne
urèenou cenou sa liek zaradí s cenou uvedenou v iadosti.
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§ 23

§ 25

Rozhodovanie o zníení úradne urèenej
ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname
kategorizovaných liekov

Rozhodovanie o zruení úradne urèenej
ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname
kategorizovaných liekov

(1) O zníení úradne urèenej ceny lieku, ktorý nie je
zaradený v zozname kategorizovaných liekov, rozhoduje ministerstvo na základe iadosti o zníenie úradne
urèenej ceny lieku alebo z vlastného podnetu.

(1) O zruení úradne urèenej ceny lieku, ktorý nie je
zaradený v zozname kategorizovaných liekov, rozhoduje ministerstvo na základe iadosti o zruenie úradne
urèenej ceny lieku alebo z vlastného podnetu.

(2) iados podáva ministerstvu drite¾ registrácie
alebo zdravotná poisovòa.

(2) iados podáva ministerstvu drite¾ registrácie
alebo zdravotná poisovòa.

(3) iados sa podáva pre lieky, ktoré majú úradne
urèenú cenu a ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.

(3) iados obsahuje
a) náleitosti pod¾a § 11 ods. 2 písm. a) a c),
b) dôvody na zruenie úradne urèenej ceny lieku.

(4) iados obsahuje náleitosti pod¾a § 12 ods. 2.
(5) iados je moné poda súèasne pre viacero liekov.
(6) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(7) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 90 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je drite¾ registrácie, od
prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je
úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti zverejní v najbliom zozname liekov s úradne urèenou cenou zverejnenom po uplynutí tejto lehoty.
(8) Pri rozhodovaní o zníení úradne urèenej ceny lieku sa postupuje primerane pod¾a § 18.
§ 24
Rozhodovanie o zvýení úradne urèenej
ceny lieku, ktorý nie je zaradený v zozname
kategorizovaných liekov
(1) O zvýení úradne urèenej ceny lieku, ktorý nie je
zaradený v zozname kategorizovaných liekov, rozhoduje ministerstvo na základe iadosti o zvýenie úradne
urèenej ceny lieku alebo z vlastného podnetu.

(4) iados je moné poda súèasne pre viacero liekov.
(5) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(6) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 90 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je drite¾ registrácie, povauje sa úradne urèená cena lieku za zruenú; ministerstvo liek vyradí z najbliieho zoznamu liekov
s úradne urèenou cenou zverejneného po uplynutí tejto
lehoty.
(7) Pri rozhodovaní o zruení úradne urèenej ceny lieku sa postupuje primerane pod¾a § 17.
TRETIA ÈAS
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
PRVÁ HLAVA
ROZSAH ÚHRADY ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
§ 26

(6) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 90 dní
od jej doruèenia, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti
zverejní v najbliom zozname liekov s úradne urèenou
cenou zverejnenom po uplynutí tejto lehoty.

(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na základe verejného zdravotného poistenia sa
a) plne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované
v rámci ústavnej starostlivosti okrem zdravotníckych pomôcok pod¾a písmena b); ak je na trhu dostupných viacero navzájom funkène zamenite¾ných
zdravotníckych pomôcok, poskytnutá zdravotnícka
pomôcka sa na základe verejného zdravotného poistenia uhrádza len do výky ceny najlacnejej z nich,
prièom poistenec sa na úhrade zdravotníckych pomôcok poskytovaných v rámci ústavnej starostlivosti nepodie¾a,
b) plne alebo èiastoène uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ústavnej starostlivosti
zaradené v zozname kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov, ktoré sú poskytnuté
v súlade s preskripènými obmedzeniami, indikaènými obmedzeniami, mnostvovými limitmi a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname.

(7) Pri rozhodovaní o zvýení úradne urèenej ceny lieku sa postupuje primerane pod¾a § 19.

(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne alebo èiastoène uhrádzajú zdravotnícke pomôcky

(2) iados o zvýenie úradne urèenej ceny lieku podáva ministerstvu drite¾ registrácie.
(3) iados sa podáva pre lieky, ktoré majú úradne
urèenú cenu a ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.
(4) iados obsahuje náleitosti pod¾a § 13 ods. 2.
(5) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
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poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti zaradené v zozname kategorizovaných
a) zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predpísané a pouité v súlade s preskripènými obmedzeniami, indikaènými obmedzeniami, mnostvovými limitmi, finanènými limitmi a obmedzeniami úhrady zdravotnej
poisovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými
v tomto zozname,
b) peciálnych zdravotníckych materiálov, ktoré sú
poskytnuté v súlade s preskripènými obmedzeniami, indikaènými obmedzeniami, mnostvovými limitmi a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisovne
na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname.
(3) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne alebo èiastoène uhrádzajú zdravotnícke pomôcky
poskytované v rámci lekárenskej starostlivosti zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predpísané a pouité v súlade s preskripènými obmedzeniami, indikaènými obmedzeniami,
mnostvovými limitmi, finanènými limitmi a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname.
(4) Skupiny zdravotníckych pomôcok, pri ktorých
plná alebo èiastoèná úhrada zdravotníckej pomôcky je
podmienená jej zaradením v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov pod¾a odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b), sú uvedené v prílohe è. 2.
(5) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne alebo èiastoène uhrádzajú zdravotnícke pomôcky
individuálne vyrobené pod¾a lekárskeho poukazu a sériovo vyrobené optické zdravotnícke pomôcky tak, aby
zodpovedali osobitným poiadavkám poistenca (ïalej
len zdravotnícka pomôcka na mieru), poskytované
v rámci ambulantnej starostlivosti alebo lekárenskej
starostlivosti zaradené v zozname zdravotníckych pomôcok na mieru, ktoré sú predpísané a pouité v súlade s preskripènými obmedzeniami, indikaènými obmedzeniami, mnostvovými limitmi, finanènými limitmi
a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname.
(6) Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru vydáva ministerstvo opatrením.
(7) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne alebo èiastoène uhrádzajú zdravotnícke pomôcky
predpísané a pouité pri indikáciách zodpovedajúcich
úèelu urèenia zdravotníckej pomôcky uvedenému na
zdravotníckej pomôcke, na jej obale alebo v návode na
pouitie zdravotníckej pomôcky.
§ 27
Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
Ministerstvo uvedie v zozname zdravotníckych pomôcok na mieru pre kadú zdravotnícku pomôcku na
mieru najmä
a) kód zdravotníckej pomôcky na mieru pridelený ministerstvom,
b) názov alebo opis zdravotníckej pomôcky na mieru,
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c) maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne za
zdravotnícku pomôcku na mieru,
d) preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
e) indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
f) mnostvový limit, ak je urèený,
g) finanèný limit, ak je urèený,
h) obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené.
§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok
s úradne urèenou cenou
(1) Ministerstvo uvedie v zozname zdravotníckych
pomôcok s úradne urèenou cenou pre kadú zdravotnícku pomôcku najmä
a) kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
b) názov zdravotníckej pomôcky,
c) ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky,
d) poèet kusov zdravotníckej pomôcky v balení,
e) identifikáciu zdravotníckej pomôcky uvedením poloky alebo podpoloky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
f) sadzbu dane z pridanej hodnoty,
g) meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
zdravotníckej pomôcky,
h) úradne urèenú cenu zdravotníckej pomôcky.
(2) Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou zverejòuje ministerstvo na svojom webovom
sídle vdy k prvému dòu mesiaca, ktorý predchádza
mesiacu, v ktorom ministerstvo zverejòuje na svojom
webovom sídle zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a zoznam kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov.
DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
§ 29
(1) Ministerstvo rozhoduje kategorizáciou zdravotníckych pomôcok o
a) zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradnom
urèení ceny zdravotníckej pomôcky,
b) zníení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
c) zvýení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
d) urèení maximálnej ceny zdravotníckej pomôcky vo
výdajni zdravotníckych pomôcok,
e) vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
f) urèení podskupín zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok a ich charakteristík,
g) zmene charakteristík podskupín zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok,
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h) tom, èi zdravotná poisovòa uhrádza zdravotnícku
pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok poskytovate¾ovi ako pripoèítate¾nú poloku k úhrade výkonu v ambulantnej
starostlivosti (ïalej len osobitný spôsob úhrady
zdravotníckej pomôcky).
(2) Pre kadú zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa
urèuje podskupina zdravotníckych pomôcok a jej charakteristiky, prièom o zmene urèenia podskupiny zdravotníckych pomôcok môe ministerstvo rozhodnú aj
z vlastného podnetu.
(3) Podskupina zdravotníckych pomôcok zahàòa
zdravotnícke pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnate¾ný úèel urèenia a porovnate¾né základné funkèné
vlastnosti.
(4) Pre kadú podskupinu zdravotníckych pomôcok
sa urèuje maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v tejto podskupine zdravotníckych pomôcok.
(5) Pre kadú podskupinu zdravotníckych pomôcok
sa môu urèi aj tieto charakteristiky:
a) preskripèné obmedzenie,
b) indikaèné obmedzenie,
c) mnostvový limit,
d) finanèný limit,
e) obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas.
(6) Mnostvový limit a finanèný limit sa môu urèi
aj úhrnne pre viacero podskupín zdravotníckych pomôcok.
(7) Pre zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa urèí osobitný spôsob úhrady zdravotníckej pomôcky, ak ide o
a) zdravotnícku pomôcku, ktorej poskytnutie sa musí
vykona oetrujúcim zdravotníckym pracovníkom,
alebo
b) diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro alebo
inú zdravotnícku pomôcku urèenú na vyetrenie
alebo diagnostiku pacienta, ktoré sa musí vykona
oetrujúcim zdravotníckym pracovníkom.
(8) O zmene osobitného spôsobu úhrady zdravotníckej pomôcky pod¾a odseku 1 písm. h) môe ministerstvo rozhodnú aj z vlastného podnetu.

§ 30
Kritériá kategorizácie zdravotníckych pomôcok
(1) Pri kategorizácii zdravotníckych pomôcok sa prihliada na
a) klinickými skúkami alebo kritickým hodnotením vedeckej literatúry zaoberajúcej sa bezpeènosou, výkonnosou, charakteristickými vlastnosami a úèelom urèenia zdravotníckej pomôcky
1. potvrdenú získanú kvalitu ivota,
2. potvrdený lieèebný prínos zdravotníckej pomôcky,
3. potvrdenú podporu stabilizácie zdravotného stavu,
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4. potvrdené zlepenie zdravotného stavu alebo vylúèenie jeho zhorenia,
b) výku úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícke
pomôcky urèené na pouitie v rovnakých indikáciách,
c) porovnanie zdravotníckej pomôcky s inými dostupnými monosami lieèby z h¾adiska
1. indikácie a kontraindikácie,
2. získanej kvality ivota, lieèebného prínosu, podpory stabilizácie zdravotného stavu, zlepenia zdravotného stavu alebo vylúèenia jeho zhorenia,
3. obnovenia pracovnej schopnosti,
4. nákladovej efektívnosti,
5. preskripèného obmedzenia,
6. indikaèného obmedzenia,
7. mnostvového limitu,
8. finanèného limitu,
9. obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas,
d) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia.
(2) Základný funkèný typ zdravotníckej pomôcky
poskytuje poistencovi s urèitým zdravotným postihnutím alebo urèitou chorobou vyhovujúci funkèný efekt,
ktorý je rovnocenný s inými porovnate¾nými typmi alebo vyhotoveniami, má poadovaný estetický vzh¾ad,
poadovanú ivotnos a cenu.
(3) Rozírený funkèný typ zdravotníckej pomôcky
poskytuje poistencovi s urèitým zdravotným postihnutím alebo urèitou chorobou rozírené funkèné vyuitie,
lepí estetický vzh¾ad alebo meniu hmotnos alebo má
iné pozitívne vlastnosti ako základný funkèný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav poistenca nevyhnutné.
(4) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za
rozírený funkèný typ zdravotníckej pomôcky je vo výke úhrady základného funkèného typu zdravotníckej
pomôcky.

§ 31
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
(1) Ministerstvo uvedie v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok
a) pre kadú podskupinu zdravotníckych pomôcok najmä
1. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za zdravotnícku pomôcku zaradenú v tejto podskupine zdravotníckych pomôcok,
2. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
3. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
4. mnostvový limit, ak je urèený,
5. finanèný limit, ak je urèený,
6. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené,
b) pre kadú zdravotnícku pomôcku najmä
1. kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym
ústavom pre kontrolu lieèiv,
2. názov zdravotníckej pomôcky,
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3. ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky,
4. poèet kusov zdravotníckych pomôcok v balení,
5. identifikáciu zdravotníckej pomôcky uvedením
poloky alebo podpoloky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
6. sadzbu dane z pridanej hodnoty,
7. oznaèenie základného funkèného typu, ak je
zdravotnícka pomôcka urèená ako základný
funkèný typ,
8. meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
zdravotníckej pomôcky,
9. maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
10. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za zdravotnícku pomôcku,
11. maximálnu výku doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku,
12. podiel maximálnej výky doplatku poistenca za
zdravotnícku pomôcku a maximálnej ceny zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok vyjadrený v percentách,
13. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
14. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
15. mnostvový limit, ak je urèený,
16. finanèný limit, ak je urèený,
17. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené,
18. osobitný spôsob úhrady zdravotníckej pomôcky,
ak je urèený.
(2) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za
zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok nemôe presiahnu
maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni
zdravotníckych pomôcok.
(3) Maximálna výka doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku sa rovná rozdielu medzi maximálnou
cenou zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok a maximálnou výkou úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku.
(4) Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle
vdy k prvému dòu kalendárneho tvrroka.

§ 32
iados o zaradenie zdravotníckej pomôcky
do zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok a úradné urèenie ceny
zdravotníckej pomôcky
(1) iados o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
a úradné urèenie ceny zdravotníckej pomôcky podáva
ministerstvu výrobca zdravotníckej pomôcky.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo ob9
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chodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky,
c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) identifikáciu zdravotníckej pomôcky uvedením poloky alebo podpoloky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
e) názov a sídlo vecne prísluného orgánu, ktorý registroval výrobcu zdravotníckej pomôcky v èlenskom
táte,9)
f) úèel urèenia zdravotníckej pomôcky,
g) ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky,
h) struènú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,
i) technické parametre a úitkovú dobu zdravotníckej
pomôcky,
j) návod na pouitie zdravotníckej pomôcky,
k) úradne urèenú cenu zdravotníckej pomôcky v iných
èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej
mene,
l) informáciu o tom, e zdravotnícka pomôcka svojou
charakteristikou
1. nepatrí do iadnej podskupiny zdravotníckych
pomôcok zaradenej v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok alebo
2. patrí do niektorej podskupiny zdravotníckych pomôcok zaradenej v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok; uvedie sa aj táto podskupina zdravotníckych pomôcok,
m) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
a prepoèet tejto ceny na maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
n) medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky.
(3) Ak ide o zdravotnícku pomôcku pod¾a odseku 2
písm. l) prvého bodu, iados obsahuje aj návrh
a) maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za
zdravotnícku pomôcku a jej odôvodnenie,
b) preskripèného obmedzenia na pecializaèný odbor
lekára alebo zubného lekára,
c) indikaèného obmedzenia,
d) obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas,
e) oznaèenia podskupiny zdravotníckych pomôcok.
(4) iadate¾ k iadosti priloí
a) doklad o splnení poiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike,10)
b) doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky
tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
c) zobrazenie zdravotníckej pomôcky s oznaèením
znaèkou zhody,11)
d) vyhlásenie výrobcu o tom, èi zdravotnícka pomôcka
obsahuje ftaláty,
e) na výzvu ministerstva záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydanú colným orgá-

) § 110 ods. 2 a 3 zákona è. 362/2011 Z. z.
) § 9 a 12 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) § 17, 18 a 21 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
10

Èiastka 117

Zbierka zákonov è. 363/2011

Strana 3245

nom pod¾a osobitného predpisu,12) ak nebolo jej vydanie colným orgánom odmietnuté.

kej pomôcky, ak iados podáva zdravotná poisovòa.

(5) Podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore
zdravotníckej pomôcky ustanoví veobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) iados je moné poda súèasne pre viacero zdravotníckych pomôcok.

§ 33
iados o vyradenie zdravotníckej pomôcky
zo zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok
(1) iados o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok podáva ministerstvu výrobca zdravotníckej pomôcky alebo zdravotná poisovòa.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky, ak iados podáva výrobca zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov zdravotníckej pomôcky, ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky a kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) dôvody na vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok.
(3) iados je moné poda súèasne pre viacero zdravotníckych pomôcok.
§ 34
iados o zníenie úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok
(1) iados o zníenie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok podáva ministerstvu výrobca
zdravotníckej pomôcky alebo zdravotná poisovòa.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky, ak iados podáva výrobca zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov zdravotníckej pomôcky, ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky a kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
a prepoèet tejto ceny na maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
e) dôvody na zníenie úradne urèenej ceny zdravotníc12

§ 35
iados o zvýenie úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok
(1) iados o zvýenie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok podáva ministerstvu výrobca
zdravotníckej pomôcky.
(2) iados obsahuje
a) náleitosti pod¾a § 34 ods. 2 písm. a), c) a d),
b) dôvody na zvýenie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky,
c) úradne urèenú cenu zdravotníckej pomôcky v iných
èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej
mene.
§ 36
iados o zmenu charakteristík podskupiny
zdravotníckych pomôcok
(1) iados o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok podáva ministerstvu výrobca
zdravotníckej pomôcky alebo zdravotná poisovòa.
(2) Výrobca zdravotníckej pomôcky môe iados
poda iba pre podskupinu zdravotníckych pomôcok,
v ktorej je zaradená aspoò jedna zdravotnícka pomôcka, ktorej výrobcom je iadate¾.
(3) Predmetom iadosti môe by
a) zmena maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,
b) zmena, zruenie alebo urèenie preskripèného obmedzenia,
c) zmena, zruenie alebo urèenie indikaèného obmedzenia,
d) zmena, zruenie alebo urèenie mnostvového limitu,
e) zmena, zruenie alebo urèenie finanèného limitu
alebo
f) zruenie alebo urèenie obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej predchádzajúci súhlas.
(4) Predmetom jednej iadosti môe by súèasne viacero zmien pod¾a odseku 3.
(5) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky, ak iados podáva výrobca zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,

) Èl. 12 nariadenia Rady (EHS) è. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
§ 16 a 18 zákona è. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) podskupinu zdravotníckych pomôcok, v ktorej iadate¾ navrhuje zmenu,
d) návrh poadovanej zmeny a jej odôvodnenie,
e) medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky, ak predmetom iadosti je
1. zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok,
2. zruenie preskripèného obmedzenia alebo rozírenie preskripèného obmedzenia,
3. zruenie indikaèného obmedzenia alebo rozírenie indikaèného obmedzenia,
4. zvýenie mnostvového limitu,
5. zvýenie finanèného limitu.
§ 37
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky
do zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok a úradnom urèení ceny
zdravotníckej pomôcky
(1) O zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradnom
urèení ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 32.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo rozhodne zaradi zdravotnícku
pomôcku do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, zaradí zdravotnícku pomôcku do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok zverejneného najneskôr do 270 dní odo dòa doruèenia
iadosti.
(4) Ministerstvo je oprávnené poiada iadate¾a
o predvedenie praktickej ukáky funkèných vlastností
zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho iadosti.
(5) Do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok nemono zaradi zdravotnícku pomôcku, ak
a) zdravotnícka pomôcka nespåòa kritériá kategorizácie zdravotníckych pomôcok pod¾a § 30,
b) ide o zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je urèená na
poskytovanie v rámci ambulantnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti,
c) ide o
1. zdravotnícku pomôcku urèenú na aplikáciu liekov alebo lieèiv poèas zdravotného výkonu pri
poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
2. zdravotnícku pomôcku urèenú na meranie krvného tlaku,
3. zdravotnícku pomôcku urèenú na meranie telesnej teploty,
4. zdravotnícku pomôcku urèenú na meranie telesnej hmotnosti,
5. diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro urèenú na diagnostiku ovulácie alebo gravidity,
6. zdravotnícku pomôcku urèenú na reguláciu poèatia,
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7. diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro urèenú na meranie prítomnosti alkoholu, omamných alebo psychotropných látok v organizme,
8. diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro urèenú na meranie cholesterolu v organizme,
9. zdravotnícku pomôcku urèenú na monitorovanie
dychu dieaa,
10. zdravotnícku pomôcku s vlastnosami masáneho prístroja,
11. náplas urèenú na bené pouitie,
12. lekárnièku alebo autolekárnièku,
13. odsávaèku materského mlieka,
14. svetlofiltrujúce telové mlieko, krém, olej alebo inú
zdravotnícku pomôcku obdobného úèelu urèenia,
15. bený krém, mas, gél, olej, telové mlieko, pastu
na oetrenie pokoky alebo inú zdravotnícku pomôcku obdobného úèelu urèenia,
16. fixaèný krém na zubné protézy,
17. zdravotnícku pomôcku urèenú na zabezpeèenie
hygieny ústnej dutiny,
d) nákladová efektívnos pouitia zdravotníckej pomôcky pri zoh¾adnení indikácií, kontraindikácií
a predpokladanej dåky pouívania zdravotníckej
pomôcky potrebnej na dosiahnutie poadovaného
lieèebného prínosu nedosahuje nákladovú efektívnos iných medicínskych intervencií uhrádzaných
na základe verejného zdravotného poistenia,
e) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
presahuje európsku referenènú cenu zdravotníckej
pomôcky,
f) údaje uvedené v medicínsko-ekonomickom rozbore
zdravotníckej pomôcky sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné, medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky neobsahuje vetky náleitosti
alebo medicínsko-ekonomický rozbor je zaloený na
porovnaní zdravotníckej pomôcky s nevhodne zvolenou inou medicínskou intervenciou,
g) zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty,
h) iadate¾ nevyhovie iadosti ministerstva o predvedenie praktickej ukáky funkèných vlastností zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho iadosti.
§ 38
Rozhodovanie o vyradení zdravotníckej pomôcky
zo zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok
(1) O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok rozhoduje
ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 33 alebo
z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je výrobca zdravotníckej
pomôcky, povauje sa zdravotnícka pomôcka za vyradenú zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok; ministerstvo zdravotnícku pomôcku vyradí
z najbliieho zoznamu
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a) kategorizovaných zdravotníckych pomôcok zverejneného po uplynutí tejto lehoty,
b) zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou
zverejneného po uplynutí tejto lehoty.
(4) Ministerstvo z vlastného podnetu vyradí zdravotnícku pomôcku zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ak
a) prestala spåòa poiadavky pod¾a osobitného
predpisu10) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na
trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike,
b) obsahuje ftaláty.
(5) Ministerstvo z vlastného podnetu môe vyradi
zdravotnícku pomôcku zo zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok, ak
a) je splnená aspoò jedna z podmienok pod¾a § 37
ods. 5 písm. a) a d),
b) zdravotnícka pomôcka je dodávaná na trh v mnostve, ktorým sa nedá zabezpeèi plynulá a dostupná
zdravotná starostlivos,
c) zdravotnícka pomôcka bola preukázate¾ne nedostupná na trhu dlhie ako tri mesiace,
d) zdravotnícka pomôcka nebola preukázate¾ne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
najmenej es po sebe nasledujúcich mesiacov, prièom sa prihliada najmä na prevalenciu choroby
v Slovenskej republike,
e) úradne urèená cena zdravotníckej pomôcky presahuje európsku referenènú cenu zdravotníckej pomôcky,
f) výrobca zdravotníckej pomôcky nepredloil ministerstvu medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky pod¾a § 93,
g) výrobca zdravotníckej pomôcky nepredloil ministerstvu údaje o úradne urèených cenách zdravotníckej pomôcky v iných èlenských tátoch alebo vyhlásenie o tom, e také údaje neexistujú alebo nie sú
verejne dostupné pod¾a § 94 ods. 4 písm. a).
§ 39
Rozhodovanie o zníení úradne urèenej
ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
(1) O zníení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok rozhoduje ministerstvo na základe
iadosti pod¾a § 34 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je výrobca zdravotníckej
pomôcky, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí
tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá
v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti zverejní v najbliom zozname zdravotníckych pomôcok
s úradne urèenou cenou a zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok zverejnenom po uplynutí tejto lehoty.
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§ 40
Rozhodovanie o zvýení úradne urèenej ceny
zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
(1) O zvýení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok rozhoduje ministerstvo na základe
iadosti pod¾a § 35 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti
zverejní v najbliom zozname zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou a zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok zverejnenom po uplynutí tejto lehoty.
(4) Ministerstvo vyhovie iadosti a rozhodne o zvýení
úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky, ak sú splnené vetky tieto podmienky:
a) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
nepresahuje európsku referenènú cenu zdravotníckej pomôcky,
b) úradne urèená cena zdravotníckej pomôcky bola
v uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola iados podaná, kumulatívne
zníená najmenej o 5 %; rozhodujúcim kritériom je
porovnanie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky platnej 12 mesiacov predo dòom podania iadosti s úradne urèenou cenou zdravotníckej pomôcky platnou v deò podania iadosti,
c) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
predstavuje najviac 102 % z úradne urèenej ceny
zdravotníckej pomôcky platnej v deò podania iadosti.
(5) Vyhovie iadosti a rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky na základe splnenia podmienok pod¾a odseku 4 je moné najviac jedenkrát v priebehu kalendárneho roka.
(6) Ministerstvo môe rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky najviac o 5 %, ak
sú splnené vetky tieto podmienky:
a) v deò podania iadosti je zdravotnícka pomôcka zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) zásoby zdravotníckej pomôcky preukázate¾ne neboli
dostaèujúce na pokrytie reálnej spotreby zdravotníckej pomôcky v Slovenskej republike poèas najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní bezprostredne
predchádzajúcich dòu podania iadosti,
c) v Slovenskej republike nie sú dostupné iné dostaèujúce medicínske intervencie.
(7) Pri rozhodovaní pod¾a odseku 6 sa prihliada najmä na nákladovú efektívnos pouitia zdravotníckej
pomôcky a predpokladaný vplyv zvýenia úradne urèe-
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nej ceny zdravotníckej pomôcky na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
§ 41
Rozhodovanie o zmene charakteristík podskupiny
zdravotníckych pomôcok
(1) O zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 36 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Pri rozhodovaní o zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok sa prihliada najmä na
a) úèelnos a efektívnos vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia,
b) úèinnos a bezpeènos pouitia zdravotníckych pomôcok,
c) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpeèenie finanènej stability systému verejného
zdravotného poistenia.
(4) Rozírenie indikaèného obmedzenia o novú indikáciu na základe iadosti výrobcu zdravotníckej pomôcky je moné, ak v uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola iados podaná,
bola maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne
za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine
zdravotníckych pomôcok kumulatívne zníená najmenej o 3 %; rozhodujúcim kritériom je porovnanie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne platnej
12 mesiacov predo dòom podania iadosti s maximálnou výkou úhrady zdravotnej poisovne platnou v deò
podania iadosti.
(5) Zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine zdravotníckych pomôcok na základe iadosti výrobcu zdravotníckej pomôcky je moné najviac
jedenkrát poèas kalendárneho roka.
TRETIA HLAVA
KATEGORIZÁCIA PECIÁLNYCH
ZDRAVOTNÍCKYCH MATERIÁLOV
§ 42
(1) Ministerstvo rozhoduje kategorizáciou peciálnych zdravotníckych materiálov o
a) zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov a úradnom urèení ceny zdravotníckej pomôcky,
b) zníení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov,
c) zvýení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov,
d) urèení maximálnej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych
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zdravotníckych materiálov, za ktorú môe by dodávaná poskytovate¾ovi,
e) vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov,
f) urèení podskupín zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov a ich charakteristík,
g) zmene charakteristík podskupín zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov.
(2) Pre kadú zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych
materiálov sa urèuje podskupina peciálnych zdravotníckych materiálov a jej charakteristiky, prièom o zmene urèenia podskupiny peciálnych zdravotníckych
materiálov môe ministerstvo rozhodnú aj z vlastného
podnetu.
(3) Podskupina peciálnych zdravotníckych materiálov zahàòa zdravotnícke pomôcky zaradené v zozname
kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov, ktoré majú porovnate¾ný úèel urèenia a porovnate¾né základné funkèné vlastnosti.
(4) Pre kadú podskupinu peciálnych zdravotníckych materiálov sa urèuje maximálna výka úhrady
zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v tejto podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov.
(5) Pre kadú podskupinu peciálnych zdravotníckych materiálov sa môu urèi aj tieto charakteristiky:
a) preskripèné obmedzenie,
b) indikaèné obmedzenie,
c) mnostvový limit,
d) obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas.
(6) Mnostvový limit sa môe urèi aj úhrnne pre
viacero podskupín peciálnych zdravotníckych materiálov.

§ 43
Kritériá kategorizácie peciálnych
zdravotníckych materiálov
(1) V zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov môe by zaradená zdravotnícka
pomôcka, ktorá patrí do niektorej zo skupín zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohe è. 2.
(2) Pri kategorizácii peciálnych zdravotníckych materiálov sa prihliada na
a) klinickými skúkami
1. potvrdenú získanú kvalitu ivota,
2. potvrdený lieèebný prínos zdravotníckej pomôcky,
3. potvrdenú podporu stabilizácie zdravotného stavu,
4. potvrdené zlepenie zdravotného stavu alebo vylúèenie jeho zhorenia,
b) výku úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícke
pomôcky urèené na pouitie v rovnakých indikáciách,
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c) porovnanie zdravotníckej pomôcky s inými dostupnými monosami lieèby z h¾adiska
1. indikácie a kontraindikácie,
2. získanej kvality ivota, lieèebného prínosu, podpory stabilizácie zdravotného stavu, zlepenia
zdravotného stavu alebo vylúèenia jeho zhorenia,
3. obnovenia pracovnej schopnosti,
4. nákladovej efektívnosti,
5. preskripèného obmedzenia,
6. indikaèného obmedzenia,
7. mnostvového limitu,
8. obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas,
d) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia.
§ 44
Zoznam kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov
(1) Ministerstvo uvedie v zozname kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov
a) pre kadú podskupinu peciálnych zdravotníckych
materiálov najmä
1. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za zdravotnícku pomôcku zaradenú v tejto podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov,
2. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
3. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
4. mnostvový limit, ak je urèený,
5. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené,
b) pre kadú zdravotnícku pomôcku najmä
1. kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym
ústavom pre kontrolu lieèiv,
2. názov zdravotníckej pomôcky,
3. ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky,
4. identifikáciu zdravotníckej pomôcky uvedením
poloky alebo podpoloky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
5. sadzbu dane z pridanej hodnoty,
6. meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
zdravotníckej pomôcky,
7. maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, za ktorú môe by dodávaná poskytovate¾ovi; v tejto
cene je zahrnutá aj cena obchodného výkonu dodávate¾a zdravotníckych pomôcok,
8. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za zdravotnícku pomôcku,
9. maximálnu výku doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku,
10. podiel maximálnej výky doplatku poistenca za
zdravotnícku pomôcku a maximálnej ceny zdravotníckej pomôcky, za ktorú môe by dodávaná
poskytovate¾ovi, vyjadrený v percentách,
11. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
12. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
13. mnostvový limit, ak je urèený,
14. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené.
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(2) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za
zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov nemôe presiahnu maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, za ktorú môe by dodávaná poskytovate¾ovi.
(3) Maximálna výka doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku sa rovná rozdielu medzi maximálnou
cenou zdravotníckej pomôcky, za ktorú môe by dodávaná poskytovate¾ovi, a maximálnou výkou úhrady
zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku.
(4) Zoznam kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov zverejòuje ministerstvo na svojom
webovom sídle vdy k prvému dòu kalendárneho tvrroka.
§ 45
iados o zaradenie zdravotníckej pomôcky
do zoznamu kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov a úradné urèenie ceny
zdravotníckej pomôcky
(1) iados o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych
materiálov a úradné urèenie ceny zdravotníckej pomôcky podáva ministerstvu výrobca zdravotníckej pomôcky.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky,
c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) identifikáciu zdravotníckej pomôcky uvedením poloky alebo podpoloky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
e) názov a sídlo vecne prísluného orgánu, ktorý registroval výrobcu zdravotníckej pomôcky v èlenskom
táte,9)
f) úèel urèenia zdravotníckej pomôcky,
g) ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky,
h) struènú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,
i) technické parametre a úitkovú dobu zdravotníckej
pomôcky,
j) návod na pouitie zdravotníckej pomôcky,
k) úradne urèenú cenu zdravotníckej pomôcky v iných
èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej
mene,
l) informáciu o tom, e zdravotnícka pomôcka svojou
charakteristikou
1. nepatrí do iadnej podskupiny peciálnych zdravotníckych materiálov zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov alebo
2. patrí do niektorej podskupiny peciálnych zdravotníckych materiálov zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov; uvedie sa aj táto podskupina peciálnych
zdravotníckych materiálov,
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m) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
a prepoèet tejto ceny na maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, za ktorú môe by dodávaná poskytovate¾ovi,
n) medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky.
(3) Ak ide o zdravotnícku pomôcku pod¾a odseku 2
písm. l) prvého bodu, iados obsahuje aj návrh
a) maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za
zdravotnícku pomôcku a jej odôvodnenie,
b) preskripèného obmedzenia,
c) indikaèného obmedzenia,
d) obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas,
e) oznaèenia podskupiny peciálnych zdravotníckych
materiálov.
(4) iadate¾ k iadosti priloí
a) doklad o splnení poiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike,10)
b) doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky
tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
c) zobrazenie zdravotníckej pomôcky s oznaèením
znaèkou zhody,11)
d) vyhlásenie výrobcu o tom, èi zdravotnícka pomôcka
obsahuje ftaláty,
e) na výzvu ministerstva záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydanú colným orgánom pod¾a osobitného predpisu,12) ak nebolo jej vydanie colným orgánom odmietnuté.
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§ 47
iados o zníenie úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov
(1) iados o zníenie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov podáva ministerstvu výrobca zdravotníckej pomôcky alebo zdravotná poisovòa.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky, ak iados podáva výrobca zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov zdravotníckej pomôcky, ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky a kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
a prepoèet tejto ceny na maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, za ktorú môe by dodávaná poskytovate¾ovi,
e) dôvody na zníenie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky, ak iados podáva zdravotná poisovòa.
(3) iados je moné poda súèasne pre viacero zdravotníckych pomôcok.
§ 48

§ 46
iados o vyradenie zdravotníckej pomôcky
zo zoznamu kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov
(1) iados o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych
materiálov podáva ministerstvu výrobca zdravotníckej
pomôcky alebo zdravotná poisovòa.

iados o zvýenie úradne urèenej ceny zdravotníckej
pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov
(1) iados o zvýenie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov podáva ministerstvu výrobca zdravotníckej pomôcky.
(2) iados obsahuje
a) náleitosti pod¾a § 47 ods. 2 písm. a), c) a d),
b) dôvody na zvýenie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky,
c) úradne urèenú cenu zdravotníckej pomôcky v iných
èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej
mene.

(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky, ak iados podáva výrobca zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov zdravotníckej pomôcky, ve¾kos a typ zdravotníckej pomôcky a kód zdravotníckej pomôcky pridelený tátnym ústavom pre kontrolu lieèiv,
d) dôvody na vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov.

(1) iados o zmenu charakteristík podskupiny peciálnych zdravotníckych materiálov podáva ministerstvu výrobca zdravotníckej pomôcky alebo zdravotná
poisovòa.

(3) iados je moné poda súèasne pre viacero zdravotníckych pomôcok.

(2) Výrobca zdravotníckej pomôcky môe iados
poda iba pre podskupinu peciálnych zdravotníckych

§ 49
iados o zmenu charakteristík podskupiny
peciálnych zdravotníckych materiálov
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materiálov, v ktorej je zaradená aspoò jedna zdravotnícka pomôcka, ktorej výrobcom je iadate¾.
(3) Predmetom iadosti môe by
a) zmena maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov,
b) zmena, zruenie alebo urèenie preskripèného obmedzenia,
c) zmena, zruenie alebo urèenie indikaèného obmedzenia,
d) zmena, zruenie alebo urèenie mnostvového limitu,
alebo
e) zruenie alebo urèenie obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej predchádzajúci súhlas.
(4) Predmetom jednej iadosti môe by súèasne viacero zmien pod¾a odseku 3.
(5) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky, ak iados podáva výrobca zdravotníckej pomôcky; ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) podskupinu peciálnych zdravotníckych materiálov, v ktorej iadate¾ navrhuje zmenu,
d) návrh poadovanej zmeny a jej odôvodnenie,
e) medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky, ak predmetom iadosti je
1. zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú
v podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov,
2. zruenie preskripèného obmedzenia alebo rozírenie preskripèného obmedzenia,
3. zruenie indikaèného obmedzenia alebo rozírenie indikaèného obmedzenia,
4. zvýenie mnostvového limitu.
§ 50
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky
do zoznamu kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov a úradnom urèení ceny
zdravotníckej pomôcky
(1) O zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov a úradnom urèení ceny zdravotníckej pomôcky
rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 45.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo rozhodne zaradi zdravotnícku
pomôcku do zoznamu kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov, zaradí zdravotnícku pomôcku do zoznamu kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov zverejneného najneskôr do
270 dní odo dòa doruèenia iadosti.
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(4) Ministerstvo je oprávnené poiada iadate¾a
o predvedenie zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho iadosti.
(5) Do zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov nemono zaradi zdravotnícku
pomôcku, ak
a) zdravotnícka pomôcka nespåòa kritériá kategorizácie peciálnych zdravotníckych materiálov pod¾a
§ 43,
b) nákladová efektívnos pouitia zdravotníckej pomôcky pri zoh¾adnení indikácií, kontraindikácií
a predpokladanej dåky pouívania zdravotníckej
pomôcky potrebnej na dosiahnutie poadovaného
lieèebného prínosu nedosahuje nákladovú efektívnos iných medicínskych intervencií uhrádzaných
na základe verejného zdravotného poistenia,
c) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
presahuje európsku referenènú cenu zdravotníckej
pomôcky,
d) údaje uvedené v medicínsko-ekonomickom rozbore
zdravotníckej pomôcky sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné, medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky neobsahuje vetky náleitosti
alebo medicínsko-ekonomický rozbor je zaloený na
porovnaní zdravotníckej pomôcky s nevhodne zvolenou inou medicínskou intervenciou,
e) zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty,
f) iadate¾ nevyhovie iadosti ministerstva o predvedenie zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho
iadosti.
§ 51
Rozhodovanie o vyradení zdravotníckej pomôcky
zo zoznamu kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov
(1) O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu
kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a
§ 46 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je výrobca zdravotníckej
pomôcky, povauje sa zdravotnícka pomôcka za vyradenú zo zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov; ministerstvo zdravotnícku pomôcku vyradí z najbliieho zoznamu
a) kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov zverejneného po uplynutí tejto lehoty,
b) zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou
zverejneného po uplynutí tejto lehoty.
(4) Ministerstvo z vlastného podnetu vyradí zdravotnícku pomôcku zo zoznamu kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov, ak
a) prestala spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu10) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike,
b) obsahuje ftaláty.
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(5) Ministerstvo z vlastného podnetu môe vyradi
zdravotnícku pomôcku zo zoznamu kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov, ak
a) je splnená podmienka pod¾a § 50 ods. 5 písm. a) alebo b),
b) zdravotnícka pomôcka je dodávaná na trh v mnostve, ktorým sa nedá zabezpeèi plynulá a dostupná
zdravotná starostlivos,
c) zdravotnícka pomôcka bola preukázate¾ne nedostupná na trhu dlhie ako tri mesiace,
d) zdravotnícka pomôcka nebola preukázate¾ne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
najmenej es po sebe nasledujúcich mesiacov, prièom sa prihliada najmä na prevalenciu choroby
v Slovenskej republike,
e) úradne urèená cena zdravotníckej pomôcky presahuje európsku referenènú cenu zdravotníckej pomôcky,
f) výrobca zdravotníckej pomôcky nepredloil ministerstvu medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky pod¾a § 93,
g) výrobca zdravotníckej pomôcky nepredloil ministerstvu údaje o úradne urèených cenách zdravotníckej pomôcky v iných èlenských tátoch alebo vyhlásenie o tom, e také údaje neexistujú alebo nie sú
verejne dostupné pod¾a § 94 ods. 4 písm. a).
§ 52
Rozhodovanie o zníení úradne urèenej ceny
zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných peciálnych zdravotníckych
materiálov
(1) O zníení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 47 alebo z vlastného
podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je výrobca zdravotníckej
pomôcky, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí
tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá
v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti zverejní v najbliom zozname zdravotníckych pomôcok
s úradne urèenou cenou a zozname kategorizovaných
peciálnych zdravotníckych materiálov zverejnenom
po uplynutí tejto lehoty.
§ 53
Rozhodovanie o zvýení úradne urèenej ceny
zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname
kategorizovaných peciálnych zdravotníckych
materiálov
(1) O zvýení úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 48 alebo z vlastného
podnetu.
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(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti
zverejní v najbliom zozname zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou a zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov zverejnenom po uplynutí tejto lehoty.
(4) Ministerstvo vyhovie iadosti a rozhodne o zvýení
úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky, ak sú splnené vetky tieto podmienky:
a) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
nepresahuje európsku referenènú cenu zdravotníckej pomôcky,
b) úradne urèená cena zdravotníckej pomôcky bola
v uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola iados podaná, kumulatívne
zníená najmenej o 5 %; rozhodujúcim kritériom je
porovnanie úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky platnej 12 mesiacov predo dòom podania iadosti s úradne urèenou cenou zdravotníckej pomôcky platnou v deò podania iadosti,
c) návrh úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
predstavuje najviac 102 % z úradne urèenej ceny
zdravotníckej pomôcky platnej v deò podania iadosti.
(5) Vyhovie iadosti a rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky na základe splnenia podmienok pod¾a odseku 4 je moné najviac jedenkrát v priebehu kalendárneho roka.
(6) Ministerstvo môe rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky najviac o 5 %, ak
sú splnené vetky tieto podmienky:
a) v deò podania iadosti je zdravotnícka pomôcka zaradená v zozname kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) zásoby zdravotníckej pomôcky preukázate¾ne neboli
dostaèujúce na pokrytie reálnej spotreby zdravotníckej pomôcky v Slovenskej republike poèas najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní bezprostredne
predchádzajúcich dòu podania iadosti,
c) v Slovenskej republike nie sú dostupné iné dostaèujúce medicínske intervencie.
(7) Pri rozhodovaní pod¾a odseku 6 sa prihliada najmä na nákladovú efektívnos pouitia zdravotníckej
pomôcky a predpokladaný vplyv zvýenia úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky na prostriedky verejného zdravotného poistenia.
§ 54
Rozhodovanie o zmene charakteristík podskupiny
peciálnych zdravotníckych materiálov
(1) O zmene charakteristík podskupiny peciálnych
zdravotníckych materiálov rozhoduje ministerstvo na
základe iadosti pod¾a § 49 alebo z vlastného podnetu.
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(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Pri rozhodovaní o zmene charakteristík podskupiny peciálnych zdravotníckych materiálov sa prihliada
najmä na
a) úèelnos a efektívnos vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia,
b) úèinnos a bezpeènos pouitia zdravotníckych pomôcok,
c) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpeèenie finanènej stability systému verejného
zdravotného poistenia.
(4) Rozírenie indikaèného obmedzenia o novú indikáciu na základe iadosti výrobcu zdravotníckej pomôcky je moné, ak v uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola iados podaná,
bola maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne
za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov kumulatívne zníená najmenej o 3 %; rozhodujúcim kritériom je porovnanie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne
platnej 12 mesiacov predo dòom podania iadosti s maximálnou výkou úhrady zdravotnej poisovne platnou
v deò podania iadosti.
(5) Zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov na základe iadosti výrobcu zdravotníckej pomôcky je moné
najviac jedenkrát poèas kalendárneho roka.
TVRTÁ ÈAS
DIETETICKÉ POTRAVINY
PRVÁ HLAVA
ROZSAH ÚHRADY DIETETICKÝCH POTRAVÍN
§ 55
(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú dietetické potraviny poskytované v rámci ústavnej starostlivosti; ak je na trhu dostupných viacero
navzájom zamenite¾ných dietetických potravín, poskytnutá dietetická potravina sa na základe verejného
zdravotného poistenia uhrádza len do výky ceny najlacnejej z nich, prièom poistenec sa na úhrade dietetických potravín poskytovaných v rámci ústavnej starostlivosti nepodie¾a.
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne alebo èiastoène uhrádzajú dietetické potraviny
poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti alebo
lekárenskej starostlivosti zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ktoré sú predpísané
a pouité v súlade s preskripènými obmedzeniami, indikaènými obmedzeniami, mnostvovými limitmi, finanènými limitmi a obmedzeniami úhrady zdravotnej
poisovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými
v tomto zozname.
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(3) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne alebo èiastoène uhrádzajú dietetické potraviny
predpísané a pouité pri indikáciách zodpovedajúcich
úèelu urèenia dietetickej potraviny uvedenému na jej
obale.
§ 56
Zoznam dietetických potravín
s úradne urèenou cenou
(1) Ministerstvo uvedie v zozname dietetických potravín s úradne urèenou cenou pre kadú dietetickú potravinu najmä
a) kód dietetickej potraviny pridelený ministerstvom,
b) názov dietetickej potraviny,
c) aplikaènú formu dietetickej potraviny,
d) ve¾kos balenia dietetickej potraviny,
e) meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
dietetickej potraviny,
f) úradne urèenú cenu dietetickej potraviny.
(2) Zoznam dietetických potravín s úradne urèenou
cenou zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle vdy k prvému dòu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom ministerstvo zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam kategorizovaných dietetických
potravín.
DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA DIETETICKÝCH POTRAVÍN
§ 57
(1) Ministerstvo rozhoduje kategorizáciou dietetických potravín o
a) zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradnom urèení
ceny dietetickej potraviny,
b) zníení úradne urèenej ceny dietetickej potraviny
zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických
potravín,
c) zvýení úradne urèenej ceny dietetickej potraviny
zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických
potravín,
d) urèení maximálnej ceny dietetickej potraviny vo verejnej lekárni,
e) vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,
f) urèení podskupín dietetických potravín zaradených
v zozname kategorizovaných dietetických potravín
a ich charakteristík,
g) zmene charakteristík podskupín dietetických potravín zaradených v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
h) tom, èi zdravotná poisovòa uhrádza dietetickú potravinu zaradenú v zozname kategorizovaných dietetických potravín poskytovate¾ovi ako pripoèítate¾nú poloku k úhrade výkonu v ambulantnej
starostlivosti (ïalej len osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny).
(2) Pre kadú dietetickú potravinu zaradenú v zozname kategorizovaných dietetických potravín sa urèuje
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podskupina dietetických potravín a jej charakteristiky,
prièom o zmene urèenia podskupiny dietetických potravín môe ministerstvo rozhodnú aj z vlastného podnetu.
(3) Podskupina dietetických potravín zahàòa dietetické potraviny zaradené v zozname kategorizovaných
dietetických potravín, ktoré majú porovnate¾né zloenie, sú urèené na rovnaké alebo porovnate¾né výivové
úèely a v zásade sú navzájom nahradite¾né.
(4) Pre kadú podskupinu dietetických potravín sa
urèujú tieto charakteristiky:
a) jednotka referenènej dávky dietetickej potraviny,
b) maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne
za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny.
(5) Pre kadú podskupinu dietetických potravín sa
môu urèi aj tieto charakteristiky:
a) preskripèné obmedzenie,
b) indikaèné obmedzenie,
c) mnostvový limit,
d) finanèný limit,
e) obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas.
(6) Mnostvový limit a finanèný limit sa môu urèi
aj úhrnne pre viacero podskupín dietetických potravín.
(7) Pre dietetickú potravinu zaradenú v zozname
kategorizovaných dietetických potravín sa urèí osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny, ak ide o dietetickú potravinu urèenú na vyetrenie alebo diagnostiku pacienta, ktoré sa musí vykona oetrujúcim
zdravotníckym pracovníkom.
(8) O zmene osobitného spôsobu úhrady dietetickej potraviny pod¾a odseku 1 písm. h) môe ministerstvo rozhodnú aj z vlastného podnetu.

§ 58
Kritériá kategorizácie dietetických potravín
(1) Pri kategorizácii dietetických potravín sa prihliada na
a) lieèebný prínos dietetickej potraviny, podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepenie
alebo vylúèenie jeho zhorenia,
b) výku úhrady zdravotnej poisovne za dietetické potraviny urèené na pouitie v rovnakých indikáciách,
c) porovnanie dietetickej potraviny s inými dostupnými monosami lieèby z h¾adiska
1. indikácie a kontraindikácie,
2. lieèebného prínosu,
3. bezpeènosti v podmienkach benej terapeutickej
praxe,
4. získanej kvality ivota,
5. obnovenia pracovnej schopnosti,
6. nákladovej efektívnosti,
7. preskripèného obmedzenia,
8. indikaèného obmedzenia,
9. mnostvového limitu,
10. finanèného limitu,
11. obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas.
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d) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia.
§ 59
Zoznam kategorizovaných dietetických potravín
(1) Ministerstvo uvedie v zozname kategorizovaných
dietetických potravín
a) pre kadú podskupinu dietetických potravín najmä
1. jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny,
2. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny,
3. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
4. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
5. mnostvový limit, ak je urèený,
6. finanèný limit, ak je urèený,
7. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené,
b) pre kadú dietetickú potravinu najmä
1. kód dietetickej potraviny pridelený ministerstvom,
2. názov dietetickej potraviny,
3. aplikaènú formu dietetickej potraviny,
4. ve¾kos balenia dietetickej potraviny,
5. poèet referenèných dávok dietetickej potraviny
v jednom balení dietetickej potraviny,
6. meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu
dietetickej potraviny,
7. maximálnu cenu dietetickej potraviny vo verejnej
lekárni,
8. maximálnu výku úhrady zdravotnej poisovne
za dietetickú potravinu,
9. maximálnu výku doplatku poistenca za dietetickú potravinu,
10. podiel maximálnej výky doplatku poistenca za
dietetickú potravinu a maximálnej ceny dietetickej potraviny vo verejnej lekárni vyjadrený v percentách,
11. preskripèné obmedzenie, ak je urèené,
12. indikaèné obmedzenie, ak je urèené,
13. mnostvový limit, ak je urèený,
14. finanèný limit, ak je urèený,
15. obmedzenie úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas, ak je urèené,
16. osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny, ak
je urèený.
(2) Maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za
dietetickú potravinu zaradenú v zozname kategorizovaných dietetických potravín sa rovná násobku poètu
referenèných dávok dietetickej potraviny obsiahnutých v jednom balení dietetickej potraviny a maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny, prièom nemôe
presiahnu maximálnu cenu dietetickej potraviny vo
verejnej lekárni.
(3) Maximálna výka doplatku poistenca za dietetickú potravinu sa rovná rozdielu medzi maximálnou cenou dietetickej potraviny vo verejnej lekárni a maximálnou výkou úhrady zdravotnej poisovne za
dietetickú potravinu.
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(4) Zoznam kategorizovaných dietetických potravín
zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle vdy
k prvému dòu kalendárneho tvrroka.
§ 60
iados o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu
kategorizovaných dietetických potravín a úradné
urèenie ceny dietetickej potraviny
(1) iados o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné urèenie ceny dietetickej potraviny podáva ministerstvu výrobca dietetickej potraviny.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny;
ak je urèený splnomocnený zástupca, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné
meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) identifikáciu dietetickej potraviny uvedením poloky
alebo podpoloky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)
d) èiarový kód dietetickej potraviny,
e) kvalitatívne zloenie a kvantitatívne zloenie dietetickej potraviny vrátane údajov o obsahu a pôvode
gluténu v dietetickej potravine,
f) aplikaènú formu dietetickej potraviny,
g) ve¾kos balenia dietetickej potraviny,
h) úèel urèenia dietetickej potraviny,
i) dávkovanie dietetickej potraviny,
j) úradne urèenú cenu dietetickej potraviny v iných
èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej
mene,
k) informáciu o tom, e dietetická potravina svojou
charakteristikou
1. nepatrí do iadnej podskupiny dietetických potravín zaradených v zozname kategorizovaných
dietetických potravín alebo
2. patrí do niektorej podskupiny dietetických potravín zaradených v zozname kategorizovaných dietetických potravín; uvedie sa aj táto podskupina
dietetických potravín,
l) návrh úradne urèenej ceny dietetickej potraviny
a prepoèet tejto ceny na maximálnu cenu dietetickej
potraviny vo verejnej lekárni,
m) medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny.
(3) Ak ide o dietetickú potravinu pod¾a odseku 2
písm. k) prvého bodu, iados obsahuje aj návrh
a) jednotky referenènej dávky dietetickej potraviny
a poèet navrhovaných jednotiek referenènej dávky
dietetickej potraviny v jednom balení dietetickej potraviny,
b) maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za
dietetickú potravinu a jej odôvodnenie,
c) preskripèného obmedzenia na pecializaèný odbor
lekára alebo zubného lekára,
d) indikaèného obmedzenia,
e) obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej
predchádzajúci súhlas,
f) oznaèenia podskupiny dietetických potravín.
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(4) iadate¾ k iadosti priloí
a) publikácie, klinické túdie alebo vedecké práce, ktoré dokazujú vhodnos a opodstatnenos pouitia výivových látok obsiahnutých v dietetickej potravine
u osôb, pre ktoré je táto dietetická potravina urèená,
b) doklad o oznámení prvého uvedenia dietetickej potraviny do obehu,
c) zobrazenie dietetickej potraviny,
d) úplné aktuálne znenie textu na obale dietetickej potraviny,
e) na výzvu ministerstva záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydanú colným orgánom pod¾a osobitného predpisu,12) ak nebolo jej vydanie colným orgánom odmietnuté.
(5) Podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore
dietetickej potraviny ustanoví veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 61
iados o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu
kategorizovaných dietetických potravín
(1) iados o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín podáva
ministerstvu výrobca dietetickej potraviny alebo zdravotná poisovòa.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny,
ak iados podáva výrobca dietetickej potraviny; ak
je urèený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov dietetickej potraviny, aplikaènú formu dietetickej potraviny, ve¾kos balenia dietetickej potraviny a kód dietetickej potraviny pridelený ministerstvom,
d) dôvody na vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín.
(3) iados je moné poda súèasne pre viacero dietetických potravín.
§ 62
iados o zníenie úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných
dietetických potravín
(1) iados o zníenie úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín podáva ministerstvu výrobca dietetickej potraviny alebo zdravotná poisovòa.
(2) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny,
ak iados podáva výrobca dietetickej potraviny; ak
je urèený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
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b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) názov dietetickej potraviny, aplikaènú formu dietetickej potraviny, ve¾kos balenia dietetickej potraviny a kód dietetickej potraviny pridelený ministerstvom,
d) návrh úradne urèenej ceny dietetickej potraviny
a prepoèet tejto ceny na maximálnu cenu dietetickej
potraviny vo verejnej lekárni,
e) dôvody na zníenie úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny, ak iados podáva zdravotná poisovòa.
(3) iados je moné poda súèasne pre viacero dietetických potravín.
§ 63
iados o zvýenie úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných
dietetických potravín
(1) iados o zvýenie úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín podáva ministerstvu výrobca dietetickej potraviny.
(2) iados obsahuje
a) náleitosti pod¾a § 62 ods. 2 písm. a), c) a d),
b) dôvody na zvýenie úradne urèenej ceny dietetickej
potraviny,
c) úradne urèenú cenu dietetickej potraviny v iných
èlenských tátoch; uvádza sa v príslunej národnej
mene.
§ 64
iados o zmenu charakteristík podskupiny
dietetických potravín
(1) iados o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín podáva ministerstvu výrobca dietetickej potraviny alebo zdravotná poisovòa.
(2) Výrobca dietetickej potraviny môe iados poda
iba pre podskupinu dietetických potravín, v ktorej je
zaradená aspoò jedna dietetická potravina, ktorej výrobcom je iadate¾.
(3) Predmetom iadosti môe by
a) zmena maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny,
b) zmena, zruenie alebo urèenie preskripèného obmedzenia,
c) zmena, zruenie alebo urèenie indikaèného obmedzenia,
d) zmena, zruenie alebo urèenie mnostvového limitu,
e) zmena, zruenie alebo urèenie finanèného limitu
alebo
f) zruenie alebo urèenie obmedzenia úhrady zdravotnej poisovne na jej predchádzajúci súhlas.
(4) Predmetom jednej iadosti môe by súèasne viacero zmien pod¾a odseku 3.
(5) iados obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny,
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ak iados podáva výrobca dietetickej potraviny; ak
je urèený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) obchodné meno a sídlo zdravotnej poisovne, ak iados podáva zdravotná poisovòa,
c) podskupinu dietetických potravín, v ktorej iadate¾
navrhuje zmenu,
d) návrh poadovanej zmeny a jej odôvodnenie,
e) medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny, ak predmetom iadosti je
1. zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej
potraviny,
2. zruenie preskripèného obmedzenia alebo rozírenie preskripèného obmedzenia,
3. zruenie indikaèného obmedzenia alebo rozírenie indikaèného obmedzenia,
4. zvýenie mnostvového limitu,
5. zvýenie finanèného limitu.
§ 65
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny
do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín
a úradnom urèení ceny dietetickej potraviny
(1) O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradnom urèení
ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na
základe iadosti pod¾a § 60.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo rozhodne zaradi dietetickú potravinu do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, zaradí dietetickú potravinu do zoznamu kategorizovaných
dietetických
potravín
zverejneného
najneskôr do 270 dní odo dòa doruèenia iadosti.
(4) Do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín nemono zaradi dietetickú potravinu, ak
a) dietetická potravina nespåòa kritériá kategorizácie
dietetických potravín pod¾a § 58,
b) ide o dietetickú potravinu, ktorá nie je urèená na
poskytovanie v rámci ambulantnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti,
c) ide o
1. dietetickú potravinu urèenú na zníenie telesnej
hmotnosti,
2. benú náhradu materského mlieka bez osobitného medicínskeho efektu,
3. dietetickú potravinu doplnkového charakteru bez
preukázaného medicínskeho efektu,
4. výivový doplnok,
d) nákladová efektívnos pouitia dietetickej potraviny
pri zoh¾adnení indikácií, kontraindikácií, neiaducich úèinkov a predpokladanej dåky lieèby potrebnej na dosiahnutie poadovaného lieèebného prínosu nedosahuje nákladovú efektívnos iných
medicínskych intervencií uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia,
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e) návrh úradne urèenej ceny dietetickej potraviny
presahuje európsku referenènú cenu dietetickej potraviny,
f) údaje uvedené v medicínsko-ekonomickom rozbore
dietetickej potraviny sú nepravdivé alebo vzájomne
rozporné, medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny neobsahuje vetky náleitosti alebo
medicínsko-ekonomický rozbor je zaloený na porovnaní dietetickej potraviny s nevhodne zvolenou
inou medicínskou intervenciou,
g) údaje uvedené v texte na obale dietetickej potraviny
sú nepravdivé alebo vzájomne rozporné.
§ 66
Rozhodovanie o vyradení dietetickej potraviny
zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín
(1) O vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín rozhoduje ministerstvo na základe iadosti pod¾a § 61 alebo z vlastného
podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je výrobca dietetickej potraviny, povauje sa dietetická potravina za vyradenú
zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín;
ministerstvo dietetickú potravinu vyradí z najbliieho
zoznamu
a) kategorizovaných dietetických potravín zverejneného po uplynutí tejto lehoty,
b) dietetických potravín s úradne urèenou cenou zverejneného po uplynutí tejto lehoty.
(4) Ministerstvo z vlastného podnetu môe vyradi
dietetickú potravinu zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, ak
a) je splnená aspoò jedna z podmienok pod¾a § 65
ods. 4 písm. a) a d),
b) dietetická potravina je dodávaná na trh v mnostve,
ktorým sa nedá zabezpeèi plynulá a dostupná zdravotná starostlivos,
c) dietetická potravina bola preukázate¾ne nedostupná na trhu dlhie ako tri mesiace,
d) dietetická potravina nebola preukázate¾ne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia najmenej es po sebe nasledujúcich mesiacov, prièom
sa prihliada najmä na prevalenciu choroby v Slovenskej republike,
e) úradne urèená cena dietetickej potraviny presahuje
európsku referenènú cenu dietetickej potraviny,
f) výrobca dietetickej potraviny nepredloil ministerstvu medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny pod¾a § 93,
g) dolo k zmene kvalitatívneho zloenia alebo kvantitatívneho zloenia dietetickej potraviny, dôsledkom
èoho aktuálne zloenie dietetickej potraviny nezodpovedá zloeniu dietetickej potraviny v èase zaradenia do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,
h) výrobca dietetickej potraviny nepredloil ministerstvu údaje o úradne urèených cenách dietetickej po-
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traviny v iných èlenských tátoch alebo vyhlásenie
o tom, e také údaje neexistujú alebo nie sú verejne
dostupné pod¾a § 94 ods. 4 písm. a).
§ 67
Rozhodovanie o zníení úradne urèenej ceny
dietetickej potraviny zaradenej v zozname
kategorizovaných dietetických potravín
(1) O zníení úradne urèenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických
potravín rozhoduje ministerstvo na základe iadosti
pod¾a § 62 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia a iadate¾om je výrobca dietetickej potraviny, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto
lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti zverejní
v najbliom zozname dietetických potravín s úradne
urèenou cenou a zozname kategorizovaných dietetických potravín zverejnenom po uplynutí tejto lehoty.

§ 68
Rozhodovanie o zvýení úradne urèenej ceny
dietetickej potraviny zaradenej v zozname
kategorizovaných dietetických potravín
(1) O zvýení úradne urèenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických
potravín rozhoduje ministerstvo na základe iadosti
pod¾a § 63 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Ak ministerstvo nerozhodne o iadosti do 270 dní
od jej doruèenia, od prvého dòa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty je úradne urèenou cenou cena navrhnutá v iadosti; ministerstvo cenu navrhnutú v iadosti
zverejní v najbliom zozname dietetických potravín
s úradne urèenou cenou a zozname kategorizovaných
dietetických potravín zverejnenom po uplynutí tejto lehoty.
(4) Ministerstvo vyhovie iadosti a rozhodne o zvýení
úradne urèenej ceny dietetickej potraviny, ak sú splnené vetky tieto podmienky:
a) návrh úradne urèenej ceny dietetickej potraviny nepresahuje európsku referenènú cenu dietetickej potraviny,
b) úradne urèená cena dietetickej potraviny bola
v uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola iados podaná, kumulatívne
zníená najmenej o 5 %; rozhodujúcim kritériom je
porovnanie úradne urèenej ceny dietetickej potraviny platnej 12 mesiacov predo dòom podania iadosti
s úradne urèenou cenou dietetickej potraviny platnou v deò podania iadosti,
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c) návrh úradne urèenej ceny dietetickej potraviny
predstavuje najviac 102 % z úradne urèenej ceny
dietetickej potraviny platnej v deò podania iadosti.
(5) Vyhovie iadosti a rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny dietetickej potraviny na základe splnenia
podmienok pod¾a odseku 4 je moné najviac jedenkrát
v priebehu kalendárneho roka.
(6) Ministerstvo môe rozhodnú o zvýení úradne
urèenej ceny dietetickej potraviny najviac o 5 %, ak sú
splnené vetky tieto podmienky:
a) v deò podania iadosti je dietetická potravina zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) zásoby dietetickej potraviny preukázate¾ne neboli
dostaèujúce na pokrytie reálnej spotreby dietetickej
potraviny v Slovenskej republike poèas najmenej 30
po sebe nasledujúcich dní bezprostredne predchádzajúcich dòu podania iadosti,
c) v Slovenskej republike nie sú dostupné iné dostaèujúce medicínske intervencie.
(7) Pri rozhodovaní pod¾a odseku 6 sa prihliada najmä na nákladovú efektívnos pouitia dietetickej potraviny a predpokladaný vplyv zvýenia úradne urèenej
ceny dietetickej potraviny na prostriedky verejného
zdravotného poistenia.
§ 69
Rozhodovanie o zmene charakteristík podskupiny
dietetických potravín
(1) O zmene charakteristík podskupiny dietetických
potravín rozhoduje ministerstvo na základe iadosti
pod¾a § 64 alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o iadosti a rozhodnutie
doruèí úèastníkom konania najneskôr do 270 dní odo
dòa doruèenia iadosti.
(3) Pri rozhodovaní o zmene charakteristík podskupiny dietetických potravín sa prihliada najmä na
a) úèelnos a efektívnos vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia,
b) úèinnos a bezpeènos pouitia dietetických potravín,
c) odporúèané terapeutické postupy s prihliadnutím
na nákladovú efektívnos a predpokladaný vplyv na
prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpeèenie finanènej stability systému verejného
zdravotného poistenia.
(4) Rozírenie indikaèného obmedzenia o novú indikáciu na základe iadosti výrobcu dietetickej potraviny
je moné, ak v uplynulých 12 mesiacoch predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola iados podaná, bola maximálna výka úhrady zdravotnej poisovne za jednotku
referenènej dávky dietetickej potraviny v podskupine
dietetických potravín kumulatívne zníená najmenej
o 3 %; rozhodujúcim kritériom je porovnanie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny platnej 12 mesiacov predo dòom podania iadosti s maximálnou výkou
úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej
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dávky dietetickej potraviny platnou v deò podania iadosti.
(5) Zvýenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej potraviny na základe iadosti výrobcu dietetickej potraviny je moné najviac jedenkrát poèas kalendárneho
roka.
PIATA ÈAS
KONANIA VO VECIACH KATEGORIZÁCIE
A ÚRADNÉHO URÈENIA CIEN LIEKOV,
KTORÉ NIE SÚ ZARADENÉ V ZOZNAME
KATEGORIZOVANÝCH LIEKOV
§ 70
Základné zásady konaní
(1) V konaniach sa chránia záujmy tátu a dbá sa na
zachovávanie práv a právom chránených záujmov
úèastníkov konania a iných osôb.
(2) Ministerstvo postupuje v konaniach v úzkej súèinnosti s úèastníkmi konania.
(3) Právom aj povinnosou úèastníkov konania je
úzko spolupracova s ministerstvom.
(4) Ministerstvo dbá o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali
neodôvodnené rozdiely.
(5) Vetci úèastníci konania majú v konaní rovnaké
procesné práva a procesné povinnosti.
§ 71
Úèastníci konania
(1) Úèastníkmi konania vo veciach úradného urèenia
cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov, sú drite¾ registrácie lieku, o úradnom
urèení ceny ktorého sa koná, a zdravotné poisovne.
(2) Úèastníkmi konania vo veciach kategorizácie liekov sú drite¾ registrácie lieku, o ktorého kategorizácii
sa koná, a zdravotné poisovne.
(3) V konaní o zmene charakteristík referenènej skupiny zaradenej v zozname kategorizovaných liekov
úèastníkmi konania sú vetci dritelia registrácie liekov zaradených v referenènej skupine a zdravotné poisovne.
(4) Úèastníkmi konania vo veciach kategorizácie
zdravotníckych pomôcok sú výrobca zdravotníckej pomôcky, o ktorej kategorizácii sa koná, a zdravotné poisovne.
(5) V konaní o zmene charakteristík podskupiny
zdravotníckych pomôcok zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok úèastníkmi konania sú vetci výrobcovia zdravotníckych pomôcok zaradených v podskupine zdravotníckych pomôcok
a zdravotné poisovne.
(6) Úèastníkmi konania vo veciach kategorizácie
peciálnych zdravotníckych materiálov sú výrobca
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zdravotníckej pomôcky, o ktorej kategorizácii sa koná,
a zdravotné poisovne.
(7) V konaní o zmene charakteristík podskupiny
peciálnych zdravotníckych materiálov zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych
materiálov úèastníkmi konania sú vetci výrobcovia
zdravotníckych pomôcok zaradených v podskupine
peciálnych zdravotníckych materiálov a zdravotné poisovne.
(8) Úèastníkmi konania vo veciach kategorizácie
dietetických potravín sú výrobca dietetickej potraviny,
o ktorej kategorizácii sa koná, a zdravotné poisovne.
(9) V konaní o zmene charakteristík podskupiny
dietetických potravín zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín úèastníkmi konania sú
vetci výrobcovia dietetických potravín zaradených
v podskupine dietetických potravín a zdravotné poisovne.
§ 72
Zastupovanie
(1) Úèastník konania sa môe da zastupova zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice
na ministerstve.
(2) Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, povauje sa také plnomocenstvo za veobecné. Ak
to vyplýva z obsahu plnomocenstva, môe za zástupcu
kona aj iná osoba; na také konanie udelí zástupca inej
osobe plnomocenstvo. Konanie inej osoby sa povauje
za konanie zástupcu. V tej istej veci môe ma úèastník
konania len jedného zástupcu.
(3) Plnomocenstvo je voèi ministerstvu úèinné odo
dòa jeho doruèenia ministerstvu alebo odo dòa jeho
udelenia do zápisnice na ministerstve.
(4) Odvolanie plnomocenstva úèastníkom konania
alebo výpoveï plnomocenstva zástupcom sú úèinné
odo dòa ich doruèenia ministerstvu.
(5) Zastupovanie úèastníka konania zástupcom nevyluèuje, aby ministerstvo vykonávalo úkony v nevyhnutných prípadoch s úèastníkom konania priamo
alebo aby ministerstvo vyzvalo úèastníka konania na
vykonanie niektorých úkonov. Úèastník konania je povinný výzve ministerstva vyhovie. Ministerstvo je povinné o tomto konaní vyrozumie zástupcu úèastníka
konania.
(6) Ak v tej istej veci koná úèastník konania a ním
zvolený zástupca a ich konanie si odporuje, repektuje
ministerstvo konanie úèastníka konania.
§ 73
Vylúèenie zamestnancov ministerstva a èlenov
poradných orgánov
(1) Zamestnanec ministerstva je vylúèený z prejednávania a rozhodovania veci a èlen poradného orgánu je
vylúèený z prejednávania veci, prípravy a prijatia odborného odporúèania pod¾a § 91 ods. 2, ak so zrete¾om
na jeho pomer k veci, drite¾ovi registrácie, výrobcovi
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zdravotníckej pomôcky alebo výrobcovi dietetickej potraviny ako úèastníkovi konania alebo k ich zástupcom
mono ma pochybnos o jeho nezaujatosti.
(2) Medzi skutoènosti nasvedèujúce vylúèeniu patria
najmä
a) èlenstvo v tatutárnych, riadiacich a poradných orgánoch výrobcov alebo dodávate¾ov liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, ich distribútorov alebo ich záujmových zdruení,
b) vlastnícke, akcionárske, opèné alebo iné obdobné
práva vzahujúce sa na výrobcov alebo dodávate¾ov
liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín alebo ich distribútorov; to neplatí, ak ide o práva
nadobudnuté pri kolektívnom investovaní, ktorých
presný rozsah nie je èlenovi poradného orgánu známy a nevykonáva nad nimi manaérsku alebo finanènú kontrolu,
c) pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny
vzah s výrobcami alebo dodávate¾mi liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, ich distribútormi alebo ich záujmovými zdrueniami,
d) vykonávanie poradenských a konzultaèných sluieb
pre výrobcov alebo dodávate¾ov liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, ich distribútorov alebo ich záujmové zdruenia,
e) pohostinnos alebo pokrytie výdavkov na cestovanie, rekreáciu, prednáate¾skú alebo konferenènú
èinnos a podobné aktivity od výrobcov alebo dodávate¾ov liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, ich distribútorov alebo ich záujmových zdruení,
f) výskum, vzdelávanie alebo iná forma spoloèenskej
angaovanosti, ktoré sú financované výrobcami alebo dodávate¾mi liekov, zdravotníckych pomôcok,
dietetických potravín, ich distribútormi alebo ich záujmovými zdrueniami,
g) èlenstvo v profesijných, odborných alebo pacientských organizáciách, ktorých èinnos je financovaná výrobcami alebo dodávate¾mi liekov, zdravotníckych
pomôcok,
dietetických
potravín,
ich
distribútormi alebo ich záujmovými zdrueniami,
h) príjmy alebo výhody finanènej alebo nefinanènej povahy od výrobcov alebo dodávate¾ov liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín ich distribútorov alebo ich vzájomných zdruení,
i) vzah uvedený v písmenách a) a d) èlena poradného
orgánu k osobám, ktoré v relevantnom období získali alebo by mohli získa viac ne 20 % výnosov alebo
vynakladajú viac ne 20 % nákladov na základe obchodných vzahov s výrobcami alebo dodávate¾mi
liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, ich distribútorov a ich záujmových zdruení; to
neplatí, ak èlenovi poradného orgánu uvedené obchodné vzahy nemohli by známe.
(3) Èlen poradného orgánu je vylúèený z prípravy
a prijatia odborného odporúèania, ak sa zúèastnil v tej
istej veci prípravy a prijatia odborného odporúèania
ako èlen poradného orgánu v konaní iného stupòa.
(4) Èlen poradného orgánu je povinný skutoènosti
nasvedèujúce jeho vylúèeniu písomne oznámi ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len minister) ihneï, ako sa o nich dozvie.
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(5) Èlen poradného orgánu je povinný pred vymenovaním písomne oznámi ministrovi skutoènosti nasvedèujúce jeho vylúèeniu pod¾a odseku 2 existujúce
v èase oznámenia alebo o ktorých v èase oznámenia vie,
vo forme vyhlásenia. Èlen poradného orgánu je povinný uvies ich charakteristiku a trvanie. Èlen poradného orgánu je povinný uvies výku prijatých súm, ak
kumulatívne od jedného subjektu pod¾a odseku 2
písm. h) prekroèili alebo je moné oèakáva, e kumulatívne od jedného subjektu prekroèia výku trojnásobku referenènej priemernej mesaènej mzdy.
(6) Èlen poradného orgánu je povinný kadoroène
písomne oznámi ministrovi skutoènosti nasvedèujúce
jeho vylúèeniu pod¾a odseku 2 existujúce v èase oznámenia ihneï, ako sa o nich dozvie, vo forme vyhlásenia.
Èlen poradného orgánu je povinný uvies ich charakteristiku a trvanie. Èlen poradného orgánu je povinný
uvies výku prijatých súm, ak kumulatívne od jedného subjektu pod¾a odseku 2 písm. h) prekroèili alebo je
moné oèakáva, e kumulatívne od jedného subjektu
prekroèia výku trojnásobku referenènej priemernej
mesaènej mzdy.
(7) Povinnosti uvedené v odseku 6 sa primerane
vzahujú aj na èlenov odborných pracovných skupín,
zamestnancov ministerstva zapojených do tvorby liekovej politiky alebo do procesov kategorizácie a úradného urèovania cien liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín. Oznámenia èlenov odborných
pracovných skupín a zamestnancov ministerstva zapojených do tvorby liekovej politiky alebo do procesov kategorizácie a úradného urèovania cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zverejòujú
len vtedy, ak minister alebo ministrom poverená osoba
rozhodli o ich vylúèení. Oznámenie ministra sa zverejòuje obdobným spôsobom ako oznámenie èlena poradného orgánu.
(8) Úèastník konania písomne oznámi skutoènosti
nasvedèujúce vylúèeniu èlena poradného orgánu ministrovi ihneï, ako sa o nich dozvie.
(9) O tom, èi je èlen poradného orgánu vylúèený,
rozhoduje minister. O tom, èi je èlen odbornej pracovnej skupiny alebo zamestnanec ministerstva zapojený
do tvorby liekovej politiky alebo do procesov kategorizácie a úradného urèovania cien liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín vylúèený, rozhoduje
minister alebo ministrom poverená osoba.
(10) Minister nevymenuje èlena poradného orgánu,
ktorý si nesplnil povinnosti pod¾a odseku 5. Minister
môe odvola èlena poradného orgánu, ktorý pri splnení povinnosti pod¾a odsekov 5 a 6 opomenul uvies niektoré skutoènosti a svoje opomenutie doplnil bez oznámenia úèastníka konania pod¾a odseku 8. Minister
odvolá èlena poradného orgánu, ktorý si nesplnil povinnosti pod¾a odseku 6 alebo ktorý pri splnení povinnosti pod¾a odseku 6 opomenul uvies niektoré skutoènosti.
(11) Minister nevymenuje èlena poradného orgánu,
ak sa u neho poèas iestich mesiacov pred termínom
vymenovania vyskytuje skutoènos nasvedèujúca vylúèenie pod¾a odseku 2 písm. a) a c).

Èiastka 117

(12) Minister odvolá èlena poradného orgánu, ak sa
u neho vyskytne skutoènos nasvedèujúca vylúèenie
pod¾a odseku 2 písm. a) a c). Minister môe odvola èlena poradného orgánu, ak sa u neho vyskytne skutoènos nasvedèujúca vylúèenie pod¾a odseku 2 písm. d), e)
alebo h).
§ 74
Zaèatie konania
(1) Konanie sa zaèína na návrh úèastníka konania
alebo z podnetu ministerstva.
(2) Konanie je zaèaté dòom, keï podanie úèastníka
konania bolo doruèené ministerstvu. Ak sa konanie zaèína z podnetu ministerstva, je konanie zaèaté dòom,
keï ministerstvo urobilo voèi úèastníkovi konania prvý
úkon.
(3) O zaèatí konania ministerstvo upovedomí vetkých známych úèastníkov konania.
§ 75
Podania
(1) iadosti a iné podania (ïalej len podanie) sa ministerstvu doruèujú prostredníctvom elektronického
portálu ministerstva na úèely kategorizácie a úradného
urèenia cien (ïalej len elektronický portál), ak tento
zákon neustanovuje inak.
(2) Elektronickým portálom je informaèný systém verejnej správy urèený na komunikáciu medzi ministerstvom a úèastníkom konania.
(3) Podanie sa povauje za doruèené ministerstvu
dòom jeho prijatia prostredníctvom elektronického
portálu, o èom ministerstvo úèastníkovi konania zale
potvrdenie o doruèení.
(4) Ak z dôvodov na strane ministerstva elektronický
portál nie je dostupný, podanie je moné doruèi aj
v listinnej podobe.
(5) Ak z dôvodov na strane ministerstva elektronický
portál nie je dostupný v posledný deò lehoty, ktorá by
inak úèastníkovi konania plynula, podanie sa povauje
za doruèené v lehote, ak bolo podané v najblií pracovný deò nasledujúci po poslednom dni tejto lehoty, a to
aj v listinnej podobe.
(6) Doruèovanie podaní prostredníctvom elektronického portálu je podmienené predchádzajúcim uzatvorením písomnej zmluvy medzi úèastníkom konania
a ministerstvom (ïalej len zmluva). Zmluva upravuje
spôsob vzájomnej elektronickej komunikácie a obsahuje najmä náleitosti elektronického doruèovania,
spôsob overovania podania urobeného elektronickými
prostriedkami a spôsob preukazovania doruèenia.
Predmetom zmluvy nemôe by dojednanie o odplate.
(7) Ak podanie nemá poadované náleitosti alebo
prílohy, vyzve ministerstvo bezodkladne úèastníka konania na doplnenie podania alebo príloh; lehota na rozhodnutie o podaní v takom prípade zaèína plynú od
riadneho doplnenia podania a príloh ministerstvu. Ak
úèastník konania podanie alebo prílohy nedoplní do
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siedmich dní od doruèenia výzvy, ministerstvo konanie
zastaví.
(8) V konaniach o iadostiach pod¾a § 12, 23, 34, 47
a 62 nemono vzia návrh spä, ak iadate¾om je drite¾
registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo výrobca dietetickej potraviny.
(9) Podania úèastníkov konania sa zverejòujú na
webovom sídle ministerstva bezodkladne.
(10) Ak úèastník konania nie je oslobodený od správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu,13) doloí
k iadosti doklad o poukázaní správneho poplatku na
úèet ministerstva; lehota na doruèenie tohto dokladu je
tri dni odo dòa podania iadosti ministerstvu.
§ 76
Doruèovanie úèastníkovi konania
(1) Písomnosti ministerstva sa povaujú za doruèené
úèastníkom konania dòom nasledujúcim po dni ich
zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Ak z dôvodov na strane ministerstva nie je webové sídlo ministerstva dostupné v èasti, v ktorej je zverejnená písomnos,
nepretrite viac ako tyri hodiny v èase medzi 8. hodinou a 16. hodinou pracovného dòa, nepoèíta sa tento
deò do plynutia lehoty, ktorá by inak úèastníkovi konania plynula na základe doruèenia písomnosti, ak ministerstvo nezabezpeèilo doruèenie písomnosti iným
spôsobom.
(2) O zaèatí konania, ktoré ministerstvo zaèalo
z vlastného podnetu, upovedomí ministerstvo úèastníkov konania oznámením o zaèatí konania. Zverejnenie
oznámenia o zaèatí konania na webovom sídle ministerstva sa povauje za doruèenie oznámenia o zaèatí
konania vetkým úèastníkom konania.
(3) Zverejnenie iadosti alebo námietok podaných
úèastníkom konania na webovom sídle ministerstva sa
povauje za doruèenie oznámenia o zaèatí konania
vetkým úèastníkom konania.
(4) Rozhodnutím pod¾a tohto zákona je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje v elektronickej podobe a je podpísané zaruèeným elektronickým podpisom.
§ 77
Poèítanie lehôt
(1) Do lehoty sa nezapoèítava deò, keï dolo ku skutoènosti urèujúcej zaèiatok lehoty.
(2) Lehoty urèené pod¾a týdòov, mesiacov alebo rokov sa konèia uplynutím toho dòa, ktorý sa svojím
oznaèením zhoduje s dòom, keï dolo ku skutoènosti
urèujúcej zaèiatok lehoty. Ak taký deò v mesiaci nie je,
konèí sa lehota posledným dòom mesiaca.
(3) Lehota je zachovaná, ak sa posledný deò lehoty
podanie podá na ministerstve alebo ak sa podanie odovzdá na potovú prepravu.
(4) V pochybnostiach sa povauje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáe opak.
13
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§ 78
Zastavenie konania
(1) Ministerstvo konanie zastaví, ak
a) zistí, e ten, kto podal návrh na zaèatie konania, nie
je úèastníkom konania a nejde o konanie, ktoré
môe zaèa ministerstvo z vlastného podnetu,
b) úèastník konania vzal svoj návrh na zaèatie konania
spä okrem prípadov pod¾a § 75 ods. 8,
c) úèastník konania zomrel, bol vyhlásený za màtveho
alebo zanikol bez právneho nástupcu a konanie sa
týkalo len tohto úèastníka konania,
d) úèastník konania na výzvu ministerstva pod¾a § 75
ods. 7 riadne nedoplnil podanie a prílohy do siedmich dní od doruèenia výzvy,
e) odpadol dôvod konania zaèatého z podnetu ministerstva.
(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania nemono
poda námietky.
§ 79
Podklady rozhodnutí
(1) Podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia úèastníkov konania, dôkazy, ako aj
skutoènosti veobecne známe alebo známe ministerstvu z jeho úradnej èinnosti. Rozsah a spôsob zisovania podkladov na rozhodnutie urèuje ministerstvo.
Skutoènosti veobecne známe alebo známe ministerstvu z jeho úradnej èinnosti netreba dokazova.
(2) Ministerstvo hodnotí podklady na rozhodnutie
pod¾a svojej úvahy, a to kadý jednotlivo a vetky v ich
vzájomnej súvislosti.
(3) Ministerstvo zisuje presne a úplne skutoèný stav
veci a na ten úèel si obstaráva potrebné podklady na
rozhodnutie, prièom nie je viazané len podkladmi na
rozhodnutie predloenými úèastníkmi konania.
(4) Úèastníci konania majú právo vyjadrova sa
k podkladom prvostupòového rozhodnutia ministerstva a podáva k nim pripomienky do siedmich dní od
zaèatia konania. Na neskôr podané vyjadrenia a pripomienky sa neprihliada.
(5) Ministerstvo bezodkladne zverejòuje na svojom
webovom sídle vyjadrenia a pripomienky pod¾a odseku 4.
(6) iadate¾ môe poda závereèné vyjadrenie vo
veci do troch dní od uplynutia lehoty pod¾a odseku 4
alebo do troch dní od zverejnenia vyjadrení a pripomienok na webovom sídle ministerstva, ak ministerstvo
zverejnilo vyjadrenia a pripomienky po uplynutí lehoty
pod¾a odseku 4. Na neskôr podané vyjadrenia sa neprihliada.
§ 80
Rozhodnutie
(1) Ministerstvo zverejòuje rozhodnutia vo veciach
kategorizácie a úradného urèenia cien na svojom webo-

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
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vom sídle vdy 15. deò mesiaca. Ak boli proti prvostupòovému rozhodnutiu podané námietky, ministerstvo
zverejní rozhodnutie o námietkach 15. deò mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené prvostupòové rozhodnutie.
(2) Rozhodnutia pod¾a § 17, 22 a 25, 38, 51 a 66 sa
stávajú vykonate¾nými vdy prvý deò mesiaca nasledujúceho dva mesiace po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené prvostupòové rozhodnutie.
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, rozhodnutia vo veciach kategorizácie liekov, kategorizácie zdravotníckych pomôcok, kategorizácie peciálnych zdravotníckych materiálov a kategorizácie dietetických potravín
sa vo výrokovej èasti týkajúcej sa úradne urèenej ceny
lieku, úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky
a úradne urèenej ceny dietetickej potraviny stávajú vykonate¾nými vdy prvý deò mesiaca nasledujúceho dva mesiace po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené prvostupòové
rozhodnutie.
(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, rozhodnutia vo veciach kategorizácie liekov, kategorizácie
zdravotníckych pomôcok, kategorizácie peciálnych
zdravotníckych materiálov a kategorizácie dietetických
potravín sa vo výrokovej èasti týkajúcej sa iných údajov
ako pod¾a odseku 3 stávajú vykonate¾nými vdy prvý
deò mesiaca nasledujúceho tri mesiace po mesiaci,
v ktorom bolo zverejnené prvostupòové rozhodnutie.
(5) Rozhodnutie sa úèastníkovi konania oznamuje
doruèením.
(6) Doruèené rozhodnutie, proti ktorému nemono
poda námietky, je právoplatné.
(7) Výrok právoplatného rozhodnutia je záväzný
pre kadého.
(8) Na základe právoplatných a vykonate¾ných rozhodnutí ministerstvo aktualizuje zoznam
a) liekov s úradne urèenou cenou,
b) kategorizovaných liekov,
c) zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou,
d) kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
e) kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov,
f) dietetických potravín s úradne urèenou cenou,
g) kategorizovaných dietetických potravín.
§ 81
Náleitosti rozhodnutia
(1) Rozhodnutie obsahuje najmä
a) oznaèenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b) dátum rozhodnutia,
c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo úèastníkov konania,
d) výrok obsahujúci rozhodnutie vo veci s uvedením
ustanovenia právneho predpisu, pod¾a ktorého sa
rozhodlo,
e) odôvodnenie rozhodnutia,
f) lehotu plnenia, ak sa ukladá povinnos plni, a ak
ide o peòané plnenie, aj sumu a èíslo úètu, na ktorý
má by suma zaplatená,
g) pouèenie, èi je rozhodnutie koneèné alebo èi mono
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proti nemu poda námietky, v akej lehote, na ktorý
orgán a kde mono námietky poda; pouèenie obsahuje aj údaj, èi rozhodnutie mono preskúma súdom,
h) podpis osoby s uvedením jej mena, priezviska
a funkcie a odtlaèok úradnej peèiatky; ak sa rozhodnutie doruèuje elektronickými prostriedkami, vlastnoruèný podpis a odtlaèok úradnej peèiatky sa nahrádzajú zaruèeným elektronickým podpisom.
(2) V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutoènosti boli podkladom na rozhodnutie, aké úvahy
boli pouité pri hodnotení dôkazov a pouití právnych
predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami a pripomienkami úèastníkov konania.
(3) Ministerstvo opraví na podnet úèastníka konania
alebo z vlastného podnetu chyby v písaní, poèítaní,
chýbajúce formálne náleitosti a iné zrejmé nesprávnosti v rozhodnutí a upovedomí o tom úèastníkov konania.
§ 82
Konanie o námietkach
(1) Proti rozhodnutiu ministerstva vo veci samej
môe úèastník konania poda na ministerstvo námietky do siedmich dní od doruèenia rozhodnutia, ak
v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(2) Dôvodom na podanie námietok je, e
a) ministerstvo v rámci úvahy vyboèilo z medzí ustanovených týmto zákonom,
b) úèastníkovi konania sa postupom ministerstva odòala monos kona,
c) ten, kto v konaní vystupoval ako úèastník konania,
nemal spôsobilos by úèastníkom konania.
(3) Ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle vetky námietky vrátane ich príloh. K zverejneným námietkam sa úèastníci konania môu vyjadrova do troch dní od ich zverejnenia. Na neskôr
podané vyjadrenia sa neprihliada.
(4) Ten, kto podáva námietky, je povinný zloi na
úèet ministerstva kauciu v sume 1 500 eur. Kaucia
musí by pripísaná na úèet ministerstva najneskôr
v nasledujúci pracovný deò po poslednom dni lehoty na
podanie námietok, inak sa konanie zastaví. Kaucia je
príjmom tátneho rozpoètu, ak v tomto zákone nie je
ustanovené inak.
(5) Ministerstvo kauciu vráti, ak minister námietkam
èo aj len èiastoène vyhovel alebo výsledkom preskúmania rozhodnutia súdom je jeho zruenie.
(6) Vèas podané námietky majú odkladný úèinok.
(7) Námietky musia obsahova
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo úèastníka konania, ktorý podáva námietky; ak je urèený splnomocnený zástupca,
aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo
obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) oznaèenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
c) oznaèenie rozhodnutia, proti ktorému námietky
smerujú,
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d) dôvody námietok,
e) opis rozhodujúcich skutoèností a oznaèenie dôkazov,
f) návrh na rozhodnutie o námietkach pod¾a odseku
13.
(8) Prílohou k námietkam je doklad o poukázaní
kaucie na úèet ministerstva; lehota na doruèenie tohto
dokladu je tri dni odo dòa podania námietok ministerstvu.
(9) Ministerstvo pod¾a potreby doplní konanie vykonaním novonavrhnutých dôkazov.
(10) Ministerstvo predloí námietky spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom bezodkladne orgánu oprávnenému kona o námietkach.
(11) O námietkach rozhoduje minister do jedného mesiaca odo dòa ich doruèenia ministerstvu.
(12) Minister preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v námietkach; ak je to nevyhnutné, doterajie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
(13) Ak sú na to dôvody, minister rozhodnutie zmení
alebo zruí, inak námietky zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(14) Minister rozhodnutie zruí a vec vráti ministerstvu na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti.
(15) Proti rozhodnutiu ministra o námietkach nemono poda námietky.
(16) Na konanie o námietkach sa primerane vzahujú
ustanovenia § 70 a 81.
§ 83
Preskúmanie rozhodnutia mimo konania
o námietkach
(1) Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môe z vlastného podnetu preskúma minister.
(2) Preskúmanie rozhodnutia mimo konania o námietkach je moné zaèa najneskôr do jedného roka od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Minister rozhodnutie zruí alebo zmení, ak bolo
vydané v rozpore s týmto zákonom.
(4) Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza minister
z právneho stavu a skutkových okolností v èase vydania rozhodnutia. Nemôe preto zrui alebo zmeni rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatoène zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné
rozhodnutie vychádzalo.
(5) Na preskúmanie rozhodnutia mimo konania o námietkach sa primerane vzahujú ustanovenia § 70 a 82.
(6) Proti rozhodnutiu, ktorým sa zruuje alebo
mení rozhodnutie mimo konania o námietkach, mono
poda námietky.
14

)
)
16
)
17
)
15
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IESTA ÈAS
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 84
Veobecné predpisy o správnom konaní14) sa nevzahujú na konania pod¾a tohto zákona okrem konania
pod¾a § 21 ods. 8 a § 97.
§ 85
Urèenie úradne urèenej ceny lieku, úradne urèenej
ceny zdravotníckej pomôcky, úradne urèenej ceny dietetickej potraviny, maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, maximálnej ceny zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok, maximálnej ceny
dietetickej potraviny vo verejnej lekárni a maximálnej
ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov,
za ktorú môe by dodávaná poskytovate¾ovi, je reguláciou cien pod¾a osobitného predpisu.15)
§ 86
Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ak
a) nie sú indikované zo zdravotných dôvodov,
b) je ich pouitie spojené s klinickým skúaním,16)
c) sú indikované na lieèbu komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku klinického skúania.
§ 87
Spôsob úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín
(1) Úhrada nákladov, ktoré poskytovate¾ vynaloil na
lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
poskytnuté v rámci ústavnej starostlivosti, je zahrnutá
v úhrade za poskytnutú zdravotnú starostlivos, ak
v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti17) nie
je dohodnuté inak.
(2) Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorým je urèený osobitný spôsob úhrady lieku,
osobitný spôsob úhrady zdravotníckej pomôcky alebo
osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny, uhrádza
zdravotná poisovòa poskytovate¾ovi pri ich poskytnutí
inak ako v rámci ústavnej starostlivosti ako pripoèítate¾nú poloku k úhrade výkonu v ambulantnej starostlivosti. Tým nie je dotknutá úhrada pod¾a odseku 1.
(3) Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorým je urèený osobitný spôsob úhrady lieku,
osobitný spôsob úhrady zdravotníckej pomôcky alebo
osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny, sa neuh-

Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorích predpisov.
§ 29 zákona è. 362/2011 Z. z.
§ 7 zákona è. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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rádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
pri ich poskytnutí v rámci lekárenskej starostlivosti.
§ 88
Osobitné prípady úhrad
(1) Zdravotná poisovòa poskytne poistencovi príspevok na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok alebo
dietetických potravín predpísaných nezmluvným poskytovate¾om, ak sú splnené kritériá, ktoré urèuje
zdravotná poisovòa a zverejòuje ich na svojom webovom sídle; príspevok odsúhlasuje zdravotná poisovòa
na základe písomnej iadosti poistenca.
(2) Nezmluvným poskytovate¾om pod¾a odseku 1 je
poskytovate¾, s ktorým nemá zdravotná poisovòa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.17)
(3) Zdravotná poisovòa poskytne poistencovi príspevok pod¾a odseku 1 na základe predloených dokladov
o úhrade.
(4) Zdravotná poisovòa si voèi poistencovi môe nárokova uhradenie nákladov, ktoré vynaloila na lieky,
zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny poskytnuté poistencovi, ak mu boli poskytnuté preukázate¾ne v dôsledku poruenia lieèebného reimu18) alebo
uitia alkoholu alebo inej návykovej látky.
(5) Zdravotná poisovòa si voèi osobe, ktorej zavineným protiprávnym konaním dolo k úrazu alebo inému
pokodeniu zdravia poistenca, môe nárokova uhradenie nákladov, ktoré vynaloila na lieky, zdravotnícke
pomôcky alebo dietetické potraviny poskytnuté poistencovi.
(6) Zdravotná poisovòa uhradí poistencovi sumu
rovnajúcu sa doplatku poistenca za liek, zdravotnícku
pomôcku alebo dietetickú potravinu, ak sú splnené
kritériá, ktoré urèuje zdravotná poisovòa a zverejòuje
ich na svojom webovom sídle; úhradu odsúhlasuje
zdravotná poisovòa na základe písomnej iadosti poistenca.
(7) Zdravotná poisovòa môe po vopred udelenom
súhlase poistencovi plne alebo èiastoène uhradi
a) liek, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov,
b) liek, ktorý nie je zaradený v zozname liekov s úradne
urèenou cenou,
c) neregistrovaný liek, ktorého pouitie povolilo ministerstvo pod¾a osobitného predpisu,2)
d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je zaradená v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
e) zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je zaradená v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov,
f) zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je zaradená v zozname zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou
cenou,
g) dietetickú potravinu, ktorá nie je zaradená v zozname kategorizovaných dietetických potravín,
18

) § 2 ods. 11 zákona è. 576/2004 Z. z.
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h) dietetickú potravinu, ktorá nie je zaradená v zozname dietetických potravín s úradne urèenou cenou,
i) liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov,
ktorý nespåòa preskripèné obmedzenie alebo indikaèné obmedzenie,
j) zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktorá nespåòa
preskripèné obmedzenie alebo indikaèné obmedzenie alebo je predpísaná nad rámec mnostvového limitu alebo finanèného limitu,
k) zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov,
ktorá nespåòa preskripèné obmedzenie alebo indikaèné obmedzenie alebo je predpísaná nad rámec
mnostvového limitu,
l) dietetickú potravinu zaradenú v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ktorá nespåòa preskripèné obmedzenie alebo indikaèné obmedzenie
alebo je predpísaná nad rámec mnostvového limitu
alebo finanèného limitu.
(8) Úhradu pod¾a odseku 7 môe zdravotná poisovòa odsúhlasi v odôvodnených prípadoch, najmä vtedy,
ak je poskytnutie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo
dietetickej potraviny s prihliadnutím na zdravotný stav
poistenca jedinou vhodnou monosou; úhradu odsúhlasuje zdravotná poisovòa na základe písomnej iadosti poskytovate¾a.
(9) V prípade epidemického výskytu choroby, pandemického výskytu choroby alebo výnimoènej situácie
vyplývajúcej z prírodnej alebo ekologickej katastrofy
zdravotná poisovòa poistencom plne alebo èiastoène
uhrádza lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické
potraviny pod¾a odseku 7 na príkaz ministerstva; v takých prípadoch sa iados poskytovate¾a alebo predchádzajúci súhlas zdravotnej poisovne nevyadujú.
§ 89
Pomer úhrady zdravotnej poisovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú
potravinu musí zosta nezmenený pri zníení predajnej
ceny
a) lieku vo verejnej lekárni alebo v poboèke verejnej lekárne,
b) zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych
pomôcok, verejnej lekárni alebo v poboèke verejnej
lekárne,
c) dietetickej potraviny vo verejnej lekárni alebo poboèke verejnej lekárne,
d) zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov
pri jej dodaní poskytovate¾ovi.
§ 90
(1) Kategorizácia liekov, kategorizácia zdravotníckych pomôcok, kategorizácia peciálnych zdravotníckych materiálov a kategorizácia dietetických potravín
sa vykonáva tak, aby verejné prostriedky, s ktorými
hospodária zdravotné poisovne, postaèovali na úhra-
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du liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti19) uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
(2) Úradné urèenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené
v zozname kategorizovaných liekov, sa vykonáva tak,
aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisovne, postaèovali na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej
starostlivosti19) uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia.
§ 91
Poradné orgány
(1) Minister môe zriadi
a) ako svoje poradné orgány pre konania vo veciach kategorizácie
1. Kategorizaènú komisiu pre lieky,
2. Kategorizaènú komisiu pre zdravotnícke pomôcky,
3. Kategorizaènú komisiu pre peciálne zdravotnícke materiály,
4. Kategorizaènú komisiu pre dietetické potraviny,
b) ako svoje poradné orgány pre konania v druhom
stupni vo veciach kategorizácie
1. Kategorizaènú radu pre lieky,
2. Kategorizaènú radu pre zdravotnícke pomôcky,
3. Kategorizaènú radu pre peciálne zdravotnícke
materiály,
4. Kategorizaènú radu pre dietetické potraviny,
c) odborné pracovné skupiny na vypracúvanie odborných podkladov vo veciach kategorizácie pre poradné orgány pod¾a písmen a) a b).
(2) Poradné orgány pod¾a odseku 1 písm. a) a b) predkladajú ministrovi písomné odporúèanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci
s odôvodnením pod¾a kritérií ustanovených týmto zákonom (ïalej len odborné odporúèanie). Odborné odporúèanie sa vypracuje na základe názoru, na ktorom
sa zhodol najvyí poèet zúèastnených èlenov poradného orgánu. Odborné odporúèanie sa zverejòuje na webovom sídle ministerstva. V odbornom odporúèaní poradného orgánu sa uvedú mená a priezviská èlenov
poradného orgánu, ktorí sa na odbornom posúdení veci
zúèastnili. Èlen poradného orgánu, ktorý nesúhlasí
s odporúèaním väèiny èlenov poradného orgánu, má
právo, aby sa jeho rozdielne stanovisko pripojilo k tomuto odbornému odporúèaniu.
(3) Kadý z poradných orgánov pod¾a odseku 1 písm. a)
a b) má jedenás èlenov, ktorých vymenúva a odvoláva
minister tak, aby v jeho zloení boli zastúpení
a) traja èlenovia z najmenej iestich kandidátov navrhnutých samosprávnymi stavovskými organizáciami20) a inými odbornými spoloènosami,
b) piati èlenovia z najmenej desiatich kandidátov navrhnutých zdravotnými poisovòami,
c) traja èlenovia navrhnutí ministerstvom.
19
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(4) Ak v Slovenskej republike vykonáva verejné zdravotné poistenie
a) pä alebo menej zdravotných poisovní, minister vymenuje èlenov poradného orgánu pod¾a odseku 1
písm. b) tak, aby minimálne jeden èlen bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých kadou zdravotnou
poisovòou,
b) viac ako pä zdravotných poisovní, minister vymenuje èlenov poradného orgánu pod¾a odseku 1
písm. b) tak, aby jeden èlen bol vymenovaný z kandidátov navrhnutých kadou zdravotnou poisovòou
zo zdravotných poisovní s najvyím poètom poistencov pod¾a aktuálnych údajov centrálneho registra poistencov vedeného Úradom pre doh¾ad nad
zdravotnou starostlivosou.
(5) Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní èlenov
a èinnosti poradných orgánov upravia tatúty, ktoré
schva¾uje minister.
§ 92
Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti
a) riadi a odborne usmeròuje èinnosti spojené s
1. kategorizáciou liekov,
2. kategorizáciou zdravotníckych pomôcok,
3. kategorizáciou peciálnych zdravotníckych materiálov,
4. kategorizáciou dietetických potravín,
5. úradným urèením cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov,
b) vydáva rozhodnutia odôvodnené objektívnymi a overite¾nými kritériami vo veciach
1. kategorizácie liekov,
2. kategorizácie zdravotníckych pomôcok,
3. kategorizácie peciálnych zdravotníckych materiálov,
4. kategorizácie dietetických potravín,
5. úradného urèenia cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov,
c) zverejòuje na svojom webovom sídle
1. rozhodnutia pod¾a písmena b),
2. podania úèastníkov konania vo veciach kategorizácie a úradného urèenia cien liekov, ktoré nie sú
zaradené v zozname kategorizovaných liekov,
3. odhad vplyvov kategorizácie liekov, kategorizácie
zdravotníckych pomôcok, kategorizácie peciálnych zdravotníckych materiálov a kategorizácie
dietetických potravín na zdroje verejného zdravotného poistenia vdy k prvému dòu kalendárneho tvrroka,
4. mená, priezviská a profesijné truktúrované ivotopisy èlenov poradných orgánov pod¾a § 91
ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu dosiahnutého odborného vzdelania a dosiahnutých pracovných
skúseností,
5. mená a priezviská èlenov poradných orgánov pod¾a § 91 ods. 1 písm. c),

) Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za
sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
20
) § 43 a 47g zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Strana 3266

Zbierka zákonov è. 363/2011

6. odborné odporúèania poradných orgánov pod¾a
§ 91 ods. 1 písm. a) a b),
7. pravdivé oznámenia o skutoènostiach nasvedèujúcich vylúèeniu èlena poradného orgánu,
8. rozhodnutia ministra o vylúèení èlena poradného
orgánu,
9. rozhodnutia ministra o odvolaní èlena poradného
orgánu spolu s odôvodnením.
§ 93
(1) Ministerstvo si môe z vlastného podnetu vyiada
farmako-ekonomický rozbor lieku, medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky alebo medicínsko-ekonomický rozbor dietetickej potraviny aj vtedy,
ak je liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina zaradená v zozname kategorizovaných liekov,
zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,
zozname kategorizovaných peciálnych zdravotníckych materiálov alebo zozname kategorizovaných dietetických potravín. Drite¾ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo výrobca dietetickej potraviny je
povinný predloi ministerstvu farmako-ekonomický
rozbor lieku, medicínsko-ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky alebo medicínsko-ekonomický rozbor
dietetickej potraviny do 45 dní odo dòa doruèenia iadosti o jeho predloenie, ak nie je v iadosti urèená dlhia lehota. Ministerstvo môe opätovne vyiada
farmako-ekonomický rozbor toho istého lieku,
medicínsko-ekonomický rozbor tej istej zdravotníckej
pomôcky alebo medicínsko-ekonomický rozbor tej istej
dietetickej potraviny najviac dvakrát v priebehu kalendárneho roka.
(2) Na postupy pod¾a odseku 1 sa primerane vzahujú
ustanovenia § 75 a 77.
§ 94
Porovnávanie úradne urèených cien
(1) Predmetom porovnávania úradne urèených cien
je porovnanie úradne urèenej ceny
a) lieku s úradne urèenými cenami lieku v iných èlenských tátoch (ïalej len porovnávanie cien liekov),
b) zdravotníckej pomôcky s úradne urèenými cenami
zdravotníckej pomôcky v iných èlenských tátoch (ïalej len porovnávanie cien zdravotníckych pomôcok),
c) dietetickej potraviny s úradne urèenými cenami dietetickej potraviny v iných èlenských tátoch (ïalej
len porovnávanie cien dietetických potravín).
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(4) Oznámenie o zaèatí konania pod¾a odseku 3 obsahuje najmä informáciu o
a) lehote, poèas ktorej je drite¾ registrácie, výrobca
zdravotníckej pomôcky alebo výrobca dietetickej potraviny povinný predloi ministerstvu údaje o úradne urèených cenách lieku, zdravotníckej pomôcky
alebo dietetickej potraviny v iných èlenských tátoch alebo vyhlásenie o tom, e také údaje neexistujú alebo nie sú verejne dostupné; lehota urèená ministerstvom nemôe by kratia ako 25 dní,
b) dátume, ku ktorému sa realizuje porovnávanie cien
liekov, porovnávanie cien zdravotníckych pomôcok
alebo porovnávanie cien dietetických potravín; drite¾ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky a výrobca dietetickej potraviny predkladá ministerstvu
údaje alebo vyhlásenie pod¾a písmena a) platné k tomuto dátumu,
c) liekoch, zdravotníckych pomôckach alebo dietetických potravinách, ktoré sú predmetom porovnávania cien liekov, porovnávania cien zdravotníckych
pomôcok alebo porovnávania cien dietetických potravín.
(5) Prepoèet cien na menu euro sa vykoná na základe
kurzu vypoèítaného ako aritmetický priemer denných referenèných výmenných kurzov vyhlásených Európskou
centrálnou bankou za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu, ku ktorému sa realizuje porovnávanie
cien liekov, porovnávanie cien zdravotníckych pomôcok
alebo porovnávanie cien dietetických potravín.
(6) Ak drite¾ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky alebo výrobca dietetickej potraviny pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych pomôcok alebo porovnávaní cien dietetických potravín
zistí, e úradne urèená cena lieku, úradne urèená cena
zdravotníckej pomôcky alebo úradne urèená cena dietetickej potraviny presahuje európsku referenènú cenu
lieku, európsku referenènú cenu zdravotníckej pomôcky alebo európsku referenènú cenu dietetickej potraviny, je povinný najneskôr do piatich dní od predloenia
údajov pod¾a odseku 4 písm. a) ministerstvu poda iados, ktorej predmetom je zníenie úradne urèenej ceny
lieku, úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky alebo úradne urèenej ceny dietetickej potraviny na úroveò, ktorá neprevyuje európsku referenènú cenu lieku, európsku referenènú cenu zdravotníckej pomôcky
alebo európsku referenènú cenu dietetickej potraviny.

(2) Pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien
zdravotníckych pomôcok a porovnávaní cien dietetických potravín sa za rozhodujúcu povauje skutoènos,
èi liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina má v inom èlenskom táte úradne urèenú cenu platnú ku dòu porovnávania úradne urèených cien.

(7) Ak ministerstvo pri porovnávaní cien liekov, porovnávaní cien zdravotníckych pomôcok alebo porovnávaní cien dietetických potravín má dôvodné pochybnosti o údajoch, ktoré predloil drite¾ registrácie,
výrobca zdravotníckej pomôcky alebo výrobca dietetickej potraviny, môe vyzva drite¾a registrácie, výrobcu
zdravotníckej pomôcky alebo výrobcu dietetickej potraviny na predloenie overite¾ných zdrojov údajov o cenách liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín na úèel odstránenia týchto pochybností.

(3) Ministerstvo môe z vlastného podnetu dvakrát
v priebehu kalendárneho roka zaèa konanie vo veci
porovnávania cien liekov, porovnávania cien zdravotníckych pomôcok alebo porovnávania cien dietetických
potravín.

(8) Za overite¾né zdroje údajov o cenách liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v iných
èlenských tátoch sa povaujú
a) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach vecne prísluných orgánov èlenských
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tátov, ktoré regulujú ceny liekov, zdravotníckych
pomôcok alebo dietetických potravín alebo ceny obchodných výkonov súvisiace s predajom, výdajom
a distribúciou liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín,
b) verejne dostupné dokumenty umiestnené na webových sídlach orgánov Európskej únie,
c) verejne dostupné dokumenty umiestnené na iných
webových sídlach, ak nie je pochybnos o ich vyhotovení orgánmi pod¾a písmen a) a b),
d) dokumenty vydané alebo potvrdené orgánmi pod¾a
písmen a) a b); vyaduje sa úradný preklad dokumentu,
e) dokumenty vydané alebo potvrdené zdravotnými poisovòami alebo poskytovate¾mi ústavnej starostlivosti v èlenskom táte; vyaduje sa úradný preklad
dokumentu.
(9) Ak sú viaceré údaje o cenách liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín získané
z overite¾ných zdrojov pod¾a predcházajúceho odseku
vzájomne rozporné, za rozhodujúci sa povauje údaj
z novieho zdroja; ak boli zdroje vydané v rovnaký deò,
za rozhodujúci sa povauje údaj zodpovedajúci najniej cene.
(10) Na postupy a konania pod¾a predchádzajúcich
odsekov sa primerane vzahujú ustanovenia § 70 a 82.
§ 95
Verejný záujem
(1) Ministerstvo môe vo verejnom záujme bezodkladne rozhodnú vo veci kategorizácie alebo úradného urèenia cien pri
a) epidemickom alebo pandemickom výskyte choroby,
b) výnimoènej situácii vyplývajúcej z prírodnej alebo
ekologickej katastrofy alebo
c) realizácii opatrení schválených vládou Slovenskej
republiky urèených na zabezpeèenie finanènej stability systému verejného zdravotného poistenia.
(2) Proti rozhodnutiam pod¾a odseku 1 nie je moné
poda námietky. Zverejnením sa rozhodnutia pod¾a odseku 1 stávajú právoplatnými a vykonate¾nými.
§ 96
Údaje o dostupnosti, spotrebe a výke úhrad
na základe verejného zdravotného poistenia
(1) Pri rozhodovaní pod¾a tohto zákona sa vychádza
z údajov o spotrebe liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín alebo výke ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií.
(2) Ak Národné centrum zdravotníckych informácií
nedisponuje údajmi nevyhnutnými pre rozhodovanie
alebo nemôe tieto údaje poskytnú, vychádza sa
z údajov poskytnutých zdravotnými poisovòami.
(3) Pri posudzovaní dostupnosti lieku, zdravotníckej
pomôcky alebo dietetickej potraviny sa vychádza z údajov o stave skladových zásob drite¾a povolenia na ve¾kodistribúciu liekov, dodávate¾a zdravotníckych pomôcok alebo dodávate¾a dietetických potravín.
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§ 97
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí
a) drite¾ registrácie, ak liek nebol dostupný na trhu
v dostatoènom mnostve poèas 60 po sebe nasledujúcich dní pod¾a § 9 a do dòa, keï sa ministerstvo
dozvedelo o tejto skutoènosti, drite¾ registrácie nepodal iados o
1. vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov alebo
2. zvýenie úradne urèenej ceny lieku zaradeného
v zozname kategorizovaných liekov, ak ide o liek,
pri ktorom sú splnené podmienky pod¾a § 19
ods. 6,
b) drite¾ registrácie, ak neuhradil zdravotným poisovniam vyrovnací rozdiel pod¾a § 21 ods. 7,
c) drite¾ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky
alebo výrobca dietetickej potraviny, ak v urèenej lehote nepredloil ministerstvu údaje o úradne urèených cenách lieku, úradne urèených cenách zdravotníckej pomôcky alebo úradne urèených cenách
dietetickej potraviny v iných èlenských tátoch alebo
vyhlásenie o tom, e také údaje neexistujú alebo nie
sú verejne dostupné pod¾a § 94 ods. 4 písm. a),
d) drite¾ registrácie, výrobca zdravotníckej pomôcky
alebo výrobca dietetickej potraviny, ak najneskôr do
piatich dní od predloenia údajov pod¾a § 94 ods. 4
písm. a) ministerstvu nepodal iados, ktorej predmetom je zníenie úradne urèenej ceny lieku, úradne urèenej ceny zdravotníckej pomôcky alebo úradne urèenej ceny dietetickej potraviny na úroveò,
ktorá neprevyuje európsku referenènú cenu lieku,
európsku referenènú cenu zdravotníckej pomôcky
alebo európsku referenènú cenu dietetickej potraviny pod¾a § 94 ods. 6.
(2) Ministerstvo uloí pokutu za správny delikt
a) pod¾a odseku 1 písm. a) od 10 000 eur do 30 000 eur,
ak ide o liek, ktorý má v referenènej skupine najniiu maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni prepoèítanú na tandardnú dávku lieèiva,
b) pod¾a odseku 1 písm. a) 10 000 eur, ak ide o iný liek
ako liek pod¾a písmena a),
c) pod¾a odseku 1 písm. b) vo výke dvojnásobku vyrovnacieho rozdielu, ktorý je drite¾ registrácie povinný zdravotným poisovniam uhradi,
d) pod¾a odseku 1 písm. c) vo výke jedného percenta
z celkovej výky úhrad zdravotných poisovní za
liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov; ak
táto suma je niia ako 1 000 eur, ministerstvo pokutu za správny delikt neuloí,
e) pod¾a odseku 1 písm. d) 3 000 eur.
(3) Pri rozhodovaní o výke pokuty ministerstvo prihliada najmä na závanos, spôsob a následky poruenia povinnosti. Pri opakovanom poruení povinnosti
mono pokutu zvýi a na dvojnásobok.
(4) Konanie o uloenie pokuty mono zaèa do jedného roka odo dòa, keï sa ministerstvo o poruení povinnosti dozvedelo, najneskôr vak do troch rokov, odkedy
k porueniu povinnosti dolo.
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(5) Pokuta pod¾a tohto zákona je splatná do 30 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o jej uloení.
(6) Výnos pokút uloených ministerstvom je príjmom tátneho rozpoètu.
§ 98
Prechodné ustanovenia
(1) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov;
rozhodnutia o týchto konaniach sa stanú vykonate¾nými najskôr 1. januára 2012, prièom ustanovenie § 80
ods. 8 nie je dotknuté.
(2) Za prvý zoznam kategorizovaných liekov pod¾a
tohto zákona sa povauje Zoznam lieèiv a liekov plne
uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia vydaný pod¾a doterajích predpisov.
(3) Za prvý zoznam kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok pod¾a tohto zákona sa povauje Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia vydaný pod¾a doterajích predpisov okrem
zdravotníckych pomôcok na mieru, ktorých zoznam vydáva ministerstvo pod¾a tohto zákona.
(4) Za prvý zoznam kategorizovaných dietetických
potravín pod¾a tohto zákona sa povauje Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo èiastoène
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia vydaný pod¾a doterajích predpisov.
(5) Za lieky, ktorým je urèený osobitný spôsob úhrady lieku pod¾a tohto zákona, sa povaujú lieky, ktorým
bol v Zozname lieèiv a liekov plne uhrádzaných alebo
èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia vydanom pod¾a doterajích predpisov
uvádzaný spôsob úhrady A, AS, V alebo VS.
(6) Za zdravotnícke pomôcky, ktorým je urèený osobitný spôsob úhrady zdravotníckej pomôcky pod¾a tohto zákona, sa povaujú zdravotnícke pomôcky, ktorým
bol v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia vydanom pod¾a doterajích
predpisov uvádzaný spôsob úhrady A alebo AS.
(7) Za dietetické potraviny, ktorým je urèený osobitný spôsob úhrady dietetickej potraviny pod¾a tohto zákona, sa povaujú dietetické potraviny, ktorým bol
v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných
alebo èiastoène uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia vydanom pod¾a doterajích
predpisov uvádzaný spôsob úhrady A alebo AS.
(8) Do prvého zoznamu liekov s úradne urèenou cenou, prvého zoznamu zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou a prvého zoznamu dietetických potravín s úradne urèenou cenou ministerstvo zaradí lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorým
boli úradne urèené ceny pod¾a doterajích predpisov.
(9) Prvý

zoznam

kategorizovaných

peciálnych
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zdravotníckych materiálov zverejní ministerstvo na
svojom webovom sídle 1. júla 2012.
(10) Lieky zaradené do zoznamu kategorizovaných liekov na základe konaní uskutoènených pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za lieky zaradené do zoznamu kategorizovaných liekov pod¾a tohto zákona.
(11) Zdravotnícke pomôcky zaradené do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok na základe
konaní uskutoènených pod¾a doterajích predpisov sa
povaujú za zdravotnícke pomôcky zaradené do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok pod¾a
tohto zákona.
(12) Dietetické potraviny zaradené do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín na základe konaní
uskutoènených pod¾a doterajích predpisov sa povaujú za dietetické potraviny zaradené do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín pod¾a tohto zákona.
(13) Lieky poskytované v rámci ústavnej starostlivosti sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného
poistenia do 30. júna 2012.
(14) Zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci
ústavnej starostlivosti sa plne uhrádzajú na základe
verejného zdravotného poistenia do 30. júna 2012.
(15) Do úhrnnej výky úhrad poistenca sa do 31. decembra 2011 nezapoèítavajú doplatky poistenca za lieky, ktorých úhrada z verejného zdravotného poistenia
za najlacnejí náhradný liek je ustanovená na menej
ako 75 % z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni.
(16) Prvý zoznam liekov s úradne urèenou cenou,
prvý zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne urèenou cenou a prvý zoznam dietetických potravín s úradne urèenou cenou zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle 1. januára 2012.
§ 99
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 1.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 73/1986 Zb.
o umelom preruení tehotenstva v znení zákona
è. 419/1991 Zb. sa mení takto:
§ 3 sa vypúa.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
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477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z.,
190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z.,
245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z.,
469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z.,
5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z.,
204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z.,
382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z.,
533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z.,
572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z.,
581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z.,
653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z.,
725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z.,
8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z.,
93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z.,
308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z.,
341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z.,
468/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z.,
573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z. a
342/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti I Veobecná správa sa v poloke 152 vypúajú písmená n)
a p). Doterajie písmená r) a x) sa oznaèujú ako písmená n) a u).
2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti I Ve-
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obecná správa sa poloka 152 dopåòa písmenami v) a
aj) a oslobodením, ktoré znejú:
v) Rozhodovanie o iadosti o úradné urèenie
ceny lieku
200 eur
w) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie úradne
urèenej ceny lieku
200 eur
x) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie lieku
do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné
urèenie ceny lieku (liek, ktorý svojou
charakteristikou nepatrí do iadnej
referenènej skupiny zaradenej v zozname
kategorizovaných liekov)
2 100 eur
y) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie lieku
do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné
urèenie ceny lieku (liek, ktorý svojou
charakteristikou patrí do niektorej
referenènej skupiny zaradenej v zozname
kategorizovaných liekov)
600 eur
z) Rozhodovanie o iadosti o podmienené
zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných
liekov a úradné urèenie ceny lieku
3 100 eur
aa) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
a úradné urèenie ceny zdravotníckej
pomôcky
300 eur
ab) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
zdravotníckej pomôcky do zoznamu
kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov a úradné urèenie
ceny zdravotníckej pomôcky
300 eur
ac) Rozhodovanie o iadosti o zaradenie
dietetickej potraviny do zoznamu
kategorizovaných dietetických potravín
a úradné urèenie ceny dietetickej potraviny 300 eur
ad) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie úradne
urèenej ceny lieku zaradeného v zozname
kategorizovaných liekov
600 eur
ae) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej
v zozname kategorizovaných zdravotníckych
pomôcok
300 eur
af) Rozhodovanie o iadosti o zvýenie úradne
urèenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej
v zozname kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov
300 eur
ag) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík referenènej skupiny
1 600 eur
ah) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík podskupiny zdravotníckych
pomôcok
300 eur
ai) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík podskupiny peciálnych
zdravotníckych materiálov
300 eur
aj) Rozhodovanie o iadosti o zmenu
charakteristík podskupiny dietetických
potravín
300 eur
Oslobodenie
Od poplatkov pod¾a písmen ag) a aj) je úèastník konania oslobodený, ak predmetom iadosti je
1. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za tandardnú dávku lieèiva,
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2. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú
v podskupine zdravotníckych pomôcok,
3. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za zdravotnícku pomôcku zaradenú v podskupine peciálnych zdravotníckych materiálov,
4. zníenie maximálnej výky úhrady zdravotnej poisovne za jednotku referenènej dávky dietetickej
potraviny,
5. zúenie preskripèného obmedzenia,
6. zúenie indikaèného obmedzenia,
7. zníenie mnostvového limitu alebo
8. zníenie finanèného limitu..
3. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I Veobecná správa sa v poloke 152 do poznámky pripájajú
tretí a tvrtý bod, ktoré znejú:
3. Úhrada poplatku pre iadosti pod¾a písmen v) a aj)
musí by pripísaná na úèet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr siedmy deò odo
dòa doruèenia iadosti, inak sa konanie zastaví.
4. Poplatky uhradené za iadosti pod¾a písmen v) a aj),
konanie o ktorých bolo zastavené, sa nevracajú..
Èl. IV
Zákon è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona
è. 720/2004 Z. z., zákona è. 347/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 660/2005 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 522/2006 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 81/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z. a zákona è. 34/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 1.
2. § 4 a 6 sa vypúajú.
Poznámky pod èiarou k odkazom 14 a 15 sa vypúajú.
3. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa
plne alebo èiastoène uhrádza kúpe¾ná starostlivos, ak
nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú
starostlivos13) (ïalej len ambulantná starostlivos)
alebo ústavnú zdravotnú starostlivos12) (ïalej len
ústavná starostlivos)..
4. § 8 znie:
§ 8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa
a) neuhrádza zdravotná starostlivos, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov,
b) neuhrádzajú náklady spojené s klinickým skúaním,
c) neuhrádza zdravotná starostlivos spojená s lieèbou
komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku klinického skúania..
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5. Nadpis tretej èasti znie: KATEGORIZÁCIA CHORÔB.
6. Vypúa sa oznaèenie prvej hlavy vrátene nadpisu.
7. V § 9 ods. 1 sa slovo ministerstva nahrádza slovami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo).
8. § 9 sa dopåòa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
(5) Kategorizaèná komisia pre choroby má jedenás
èlenov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch èlenov na návrh ministerstva, pä èlenov na návrh zdravotných poisovní
a troch èlenov na návrh Slovenskej lekárskej komory,
Slovenskej lekárskej spoloènosti alebo odborných spoloèností.
(6) Èinnos Kategorizaènej komisie pre choroby
upraví tatút, ktorý schva¾uje minister zdravotníctva
Slovenskej republiky..
9. V tretej èasti sa vypúajú druhá hlava a tvrtá
hlava.
Poznámky pod èiarou k odkazom 17, 17a, 17b, 18,
19, 19a, 19b, 20, 20a, 20b, 20c a 21 sa vypúajú.
10. V § 38 ods. 8 písm. d) druhom bode sa slová oznaèených symbolom V (§ 4 ods. 3) nahrádzajú slovami
urèených na povinné oèkovanie predpísaných.
11. Poznámky pod èiarou k odkazom 25 a 26 sa vypúajú.
12. § 39 a 40a sa vypúajú.
Poznámky pod èiarou k odkazom 22a, 29 a 29a sa vypúajú.
13. § 41 a 42 znejú:
§ 41
Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti riadi a odborne usmeròuje èinnosti spojené s kategorizáciou chorôb.

§ 42
(1) Zdravotná poisovòa je povinná poskytnú poistencovi na základe jeho iadosti príspevok na úhradu
zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovate¾om, ak iados spåòa kritériá na poskytnutie
príspevku, ktoré urèuje a zverejòuje zdravotná poisovòa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisovòa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(2) Nezmluvným poskytovate¾om pod¾a odseku 1 je
poskytovate¾, s ktorým nemá zdravotná poisovòa uzatvorenú zmluvu pod¾a osobitného predpisu.30)
(3) Zdravotná poisovòa uhradí poistencovi príspevok pod¾a odseku 1 na základe predloených dokladov
o úhrade. Výka príspevku nesmie prekroèi cenu obvyklú u zmluvných poskytovate¾ov v príslunom èase,
na príslunom mieste a za príslunú zdravotnú starostlivos.
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(4) Zdravotná poisovòa má právo
a) uplatni voèi poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivos, ak sa mu poskytla
preukázate¾ne v dôsledku poruenia lieèebného
reimu31) alebo v dôsledku uitia alkoholu alebo inej
návykovej látky, alebo voèi tretej osobe, ak k úrazu
alebo inému pokodeniu zdravia u poistenca dolo
jej zavineným protiprávnym konaním,
b) uhradi poistencovi èas úhrady, ktorá zodpovedá
jeho spoluúèasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu oèkovaniu a vedie zdravý spôsob ivota,32) a to vo vetkých prípadoch, ktoré spåòajú kritériá urèené
a uverejnené zdravotnou poisovòou.
(5) Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname
zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých
chorobách, mono plne alebo èiastoène uhradi poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisovne.34)
(6) Zdravotnú starostlivos pod¾a odseku 5, na ktorú dal predchádzajúci súhlas revízny lekár zdravotnej
poisovne,34) uhrádza zdravotná poisovòa..
Poznámka pod èiarou k odkazu 33 sa vypúa.

16. Prílohy è. 1, 4, 5 a 5a sa vypúajú.
17. V prílohe è. 6 èasti II. Choroby obehového ústrojenstva v èísle indikácie II/6 sa v ståpci Úhrada z verejného zdravotného poistenia písmeno A nahrádza
písmenom B.
18. V prílohe è. 6 èasti IV. Choroby z poruchy látkovej
výmeny a liaz s vnútornou sekréciou v èísle indikácie
IV/1 sa v ståpci Úhrada z verejného zdravotného poistenia písmeno A nahrádza písmenom B.
19. V prílohe è. 6 èasti IV. Choroby z poruchy látkovej
výmeny a liaz s vnútornou sekréciou v èísle indikácie
IV/2 sa v ståpci Úhrada z verejného zdravotného poistenia písmeno A nahrádza písmenom B.
20. V prílohe è. 6 èasti VI. Nervové choroby v èísle indikácie VI/9 sa v ståpci Úhrada z verejného zdravotného poistenia písmeno B nahrádza písmenom A
a v ståpci Poznámka sa vypúa druhá veta.
21. V prílohe è. 6 èasti XXV. Netuberkulózne choroby
dýchacích ciest sa za druhú vetu vkladá nová tretia
veta, ktorá znie: Dolná hranica veku pre celú skupinu
XXV je ustanovená na 3 roky..
Èl. V

14. § 42a sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 34a a 34c sa vypúajú.
15. § 45 sa vypúa.
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Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2011
okrem èlánku I § 8 ods. 5, § 31 ods. 4 a § 59 ods. 4, ktoré
nadobúdajú úèinnos 1. januára 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 363/2011 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien humánnych liekov a ich zaraïovanie do vnútrotátnych systémov zdravotného poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 40, 11. 2. 1989).
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Príloha è. 2
k zákonu è. 363/2011 Z. z.

Skupiny zdravotníckych pomôcok, pri ktorých plná alebo èiastoèná úhrada zdravotníckej
pomôcky je podmienená jej zaradením v zozname kategorizovaných peciálnych
zdravotníckych materiálov

A) NEUROCHIRURGIA
1. Systémy na terapiu hydrocephalu,
2. Systémy na intrakraniálny monitoring,
3. Programovate¾né neurostimulátory mozgu,
4. Programovate¾né neurostimulátory miechy,
5. Implantovate¾né infúzne liekové pumpy programovate¾né,
6. Implantovate¾né infúzne liekové pumpy neprogramovate¾né,
7. Stimulátory nervus vagus.
B) KARDIOLÓGIA, KARDIOCHIRURGIA, INTERVENÈNÁ RÁDIOLÓGIA
1. Systémy mechanickej podpory srdca,
2. Kardiostimulátory,
3. Defibrilátory,
4. Implantovate¾né holtre,
5. Elektródy,
6. Chlopne a záplaty,
7. Zdravotnícke pomôcky na mimotelový obeh,
8. Katétre, drény, sondy, systémy, vodièe, zavádzaèe,
9. Perkutánne stenty a stentgrafty,
10. Cievne chirurgické protézy,
11. Coily,
12. Lepidlá,
13. Zdravotnícke pomôcky pre embolizáciu,
14. Iné zdravotnícke pomôcky pre intenzívnu, invazívnu a intervenènú kardiológiu, intervenènú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu.
C) ORTOPÉDIA, TRAUMATOLÓGIA
1. Komponenty pre náhrady bedrového kåbu,
2. Komponenty pre náhrady kolenného kåbu,
3. Komponenty pre náhrady ostatných kåbov,
4. Osteosyntetický materiál,
5. Komponenty pre artroskopické operácie.
D) SPONDYLOCHIRURGIA
1. Spinálne systémy.
E) STOMATOCHIRURGIA
1. Implantáty zubné.
F) OFTALMOLÓGIA
1. Implantáty oèné.
G) OTORINOLARINGOLÓGIA
1. Implantáty uné,
2. Reèové procesory,
3. Zdravotnícke pomôcky na tracheotómie.
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H) CHIRURGIA, ONKOCHIRURGIA
1. Zdravotnícke pomôcky pre laparoskopické a miniinvazívne výkony,
2. Zdravotnícke pomôcky pre pouitie v gastrointestinálnom trakte,
3. Implantáty pre chirurgiu brucha a brunej dutiny,
4. Staplery.
I) UROLÓGIA
1. Implantáty urologické.
J) GYNEKOLÓGIA
1. Implantáty gynekologické.
K) ONKOCHIRURGIA
1. Implantáty mammárne.
L) OSTATNÉ
1. Vákuové systémy hojenia rán,
2. Lokálne hemostiptiká,
3. Iné aktívne implantovate¾né zdravotnícke pomôcky.
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