Odborné usmernenie Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
na vykonávanie predpisu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
(ďalej len „odborné usmernenie“)

Článok 1
Účel odborného usmernenia
(1) Odborné usmernenie Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (ďalej len „SVLS“) vydáva
SVLS v súvislosti s právami a povinnosťami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
vyplývajúcimi z platnej legislatívy pri vykonávaní predpisu humánnych liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín s osobitným zreteľom na prevádzku ambulancií v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo.
(2) Účelom tohto odborného usmernenia je vydanie diagnosticko-terapeutického systému schváleného
odbornou spoločnosťou v súlade s platnou legislatívou na zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej
terapie prostredníctvom zdravotnej starostlivosti pri predpise humánnych liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“). (1)
Odkazy na legislatívu súvisiacu s účelom tohto odborného usmernenia sú uvedené v Prílohe č. 1.
Článok 2
Základné pojmy
(1) Diagnosticko-terapeutické systémy sú normy na zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej
starostlivosti a ustanovujú minimálne požiadavky na zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej
starostlivosti a tiež jej rozsahu a obsahu. (2)
(2) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci,
vrátane poskytovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Zdravotná
starostlivosť pre potreby tohto odborného usmernenia zahŕňa predovšetkým dispenzarizáciu,
diagnostiku, liečbu a ošetrovateľskú starostlivosť. (3)
(3) Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je
predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba. (4) Dispenzarizáciu vykonáva PZS,
ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej
starostlivosti v špecializačnom odbore alebo v certifikovanej pracovnej činnosti. (5, 6) Diagnostika je

zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby
určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby. (7) Liečba je
vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu
zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby. (8) Ošetrovateľská
starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou metódou
ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe. Ošetrovateľská prax pre potreby tohto
odborného usmernenia je praktické uskutočňovanie činnosti sestry pri poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti a riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej
starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. (9)
(4) Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú
jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti. (10) Zoznam zdravotných výkonov je súhrn
zdravotných výkonov, ktoré sa vykonávajú pri chorobách uvedených v medzinárodnej klasifikácii
chorôb, ktorú ministerstvo uverejňuje na svojom webovom sídle. Zoznam zdravotných výkonov
obsahuje kód zdravotného výkonu, kód zdravotného výkonu z číselníka zdravotníckej informatiky,
zaradenie zdravotného výkonu do skupiny zdravotných výkonov, podskupiny zdravotných výkonov a
triedy zdravotných výkonov, názov zdravotného výkonu, charakteristiku zdravotného výkonu,
odbornú spôsobilosť na vykonávanie zdravotného výkonu vyjadrenú profesijným titulom,
vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu, miesto vykonávania zdravotného výkonu a nositeľa
zdravotného výkonu. (11) Zdravotné výkony obsahujú zdravotnú starostlivosť podľa čl. 2 ods. (2)
tohto odborného usmernenia.
(5) Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a
o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.(12) Elektronická
zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri
elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom zákonom. (13) Pacientsky sumár je časť
elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu
ustanovenom zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti. (14) Elektronický
zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke vo forme
elektronického dokumentu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom. Elektronické
zdravotné záznamy pred zápisom do elektronickej zdravotnej knižky prechádzajú informačným
systémom zdravotnej poisťovne, ktorá k nim pristupuje, spracúva ich a poskytuje ich PZS na účely
kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti. (15) Elektronický preukaz pracovníka v
zdravotníctve je technický prostriedok na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu pracovníka
v zdravotníctve a osoba ho používa na svoju identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v národnom
zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme. (16, 17) Súčasťou elektronického
preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče a
certifikáty určené na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov, šifrovanie a
dešifrovanie údajov, identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov. (18) Elektronické
zdravotné záznamy sa v elektronickej zdravotnej knižke aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej

starostlivosti osobe; elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke je možné
vytvoriť len prostredníctvom informačného systému, ktorý má osvedčenie o zhode. Každý
elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke obsahuje identifikačné údaje PZS a
ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka určené podľa druhu elektronického zdravotného záznamu a je
podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam
vytvoril. (19)
(6) Elektronická zdravotná knižka obsahuje identifikačné údaje osoby a pre účely tohto odborného
usmernenia predovšetkým elektronické zdravotné záznamy v rozsahu pacientsky sumár, preskripčný
záznam, dispenzačný záznam, medikačný záznam. (20) Identifikačné údaje osoby a elektronické
zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú oprávneným osobám. (21) Počas
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2 na území Slovenskej republiky sú lekár alebo sestra určení PZS na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti osobe počas poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe oprávnení pristupovať k
údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu stanovenom zákonom po zadaní rodného čísla
osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby. Takto získané údaje nesmú byť ďalej
použité na iný účel ako na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. (22)
(7) Pacientsky sumár obsahuje údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti,
číselný kód zdravotníckeho pracovníka, názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty a údaje o inom ošetrujúcom lekárovi určenom osobou v
rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka,
názov a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej
pošty a údaje o podaných a vydaných liekoch z dispenzačných záznamov alebo medikačných
záznamov za ostatných 12 mesiacov. (23) Preskripčný záznam v anonymizovanej podobe je
elektronická kópia preskripčného záznamu, ktorým bol pacientovi predpísaný humánny liek zaradený
do zoznamu kategorizovaných liekov. Preskripčný záznam, lekársky predpis a lekársky poukaz
vytvára predpisujúci lekár, sestra alebo pôrodná asistentka. (24) Dispenzačný záznam je elektronický
záznam o vydaní humánneho lieku alebo dietetickej potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky
predpis alebo o vydaní zdravotníckej pomôcky, ktorej výdaj je viazaný na lekársky poukaz, v
elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu preskripčného záznamu alebo lekárskeho predpisu, ak ide o
výdaj humánneho lieku alebo dietetickej potraviny alebo v rozsahu lekárskeho poukazu, ak ide o
zdravotnícku pomôcku. Dispenzačný záznam vytvára osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku
pomôcku a dietetickú potravinu. (25) Medikačný záznam je elektronický záznam o podanom
humánnom lieku v elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu identifikačných údajov ošetrujúceho
lekára, ktorý podanie humánneho lieku indikoval a údajov o podanom humánnom lieku v rozsahu
názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme. Medikačný záznam
vytvára ošetrujúci zdravotnícky pracovník v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti, ktorý oprávnený

podať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi humánny liek v súlade s písomnou
informáciou pre používateľa humánneho lieku a so súhrnom charakteristických vlastností humánneho
lieku alebo povolený humánny liek. Ošetrujúci lekár, ktorý ordinoval podanie humánneho lieku
pacientovi, je povinný bezodkladne po podaní tohto lieku vytvoriť medikačný záznam podpísaný
elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke. (26)
(8) Lekársky predpis je kópia lekárskeho predpisu, ktorým bol pacientovi predpísaný humánny liek
alebo dietetická potravina zaradená v zozname kategorizovaných liekov alebo v zozname
kategorizovaných dietetických potravín. Humánny liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných
látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred
chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.
Lekársky poukaz je kópia lekárskeho poukazu, ktorým bola pacientovi predpísaná zdravotnícka
pomôcka. Zdravotnícka pomôcka na jednorazové použitie je zdravotnícka pomôcka určená na jedno
použitie pre jedného pacienta. Zdravotnícka pomôcka na mieru je zdravotnícka pomôcka
individuálne vyrobená podľa lekárskeho poukazu, ktorú predpísal lekár s požadovanou špecializáciou
na jeho zodpovednosť a určil charakteristické vlastnosti zdravotníckej pomôcky a účel určenia len pre
daného pacienta (27)
(9) Predpisujúci lekár je lekár a zubný lekár oprávnený predpisovať humánne lieky, zdravotnícke
pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. Predpisovať humánne lieky, zdravotnícke
pomôcky a dietetické potraviny je oprávnený lekár a zubný lekár, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v
zdravotníckom zariadení, v zdravotníckom zariadení, na základe povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia, v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k PZS.
Predpisujúcim lekárom je lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení a lekár v ústavnom
zdravotníckom zariadení a predpisujúca sestra a pôrodná asistentka. (28) Lekár oprávnený predpisovať
humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny je povinný viesť evidenciu o
predpísaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach alebo dietetických potravinách v
rozsahu a spôsobom podľa dohody uzatvorenej so zdravotnou poisťovňou. (29) Lekársky predpis
a lekársky poukaz na predpis humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa
môže vykonávať v elektronickej alebo listinnej podobe v súlade s platnou legislatívou.
(10) Predpisujúci lekár je povinný predpísať humánny liek s obsahom liečiva uvedením názvu
liečiva, ATC kódu liečiva, doplňujúcou identifikáciou referenčnej skupiny alebo referenčnej
podskupiny (ďalej len „doplnok ATC“), cesty podania, liekovej formy, množstva liečiva v liekovej
forme, veľkosti balenia a počtu balení podľa údajov uvedených v zozname kategorizovaných liekov.
Predpisujúci lekár môže po uvedení názvu liečiva, doplnku ATC, cesty podania, liekovej formy,
množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia a počtu balení uviesť na lekárskom predpise aj
názov humánneho lieku, doplnok názvu podľa údajov uvedených v zozname kategorizovaných liekov
a kód humánneho lieku. Za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej

formy, množstva liečiva v liekovej forme, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku pri
predpisovaní humánneho lieku v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti je zodpovedný
predpisujúci lekár. (30)
(11) Predpisujúci lekár, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je
pacient poistený (ďalej len „nezmluvný lekár“), je oprávnený predpísať humánny liek, zdravotnícku
pomôcku a dietetickú potravinu uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, ak mu
poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť; nezmluvný lekár pri poskytovaní inej ako neodkladnej
zdravotnej starostlivosti postupuje pri predpise humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín tak, že vyznačí poznámku „HRADÍ PACIENT“ a „NEZMLUVNÝ LEKÁR“ v
preskripčnom zázname a na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze. Rovnako postupuje, ak
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom
pracovnom vzťahu, ktorý liečbu odporučil, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený. (31)
(12) Preskripčný záznam, lekársky predpis a lekársky poukaz musia obsahovať meno,
priezvisko, adresu bydliska a rodné číslo pacienta alebo bezvýznamové identifikačné číslo pacienta; ak
ide o humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu uhrádzanú na základe verejného
zdravotného poistenia, aj kód zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený, názov liečiva, ATC
kód liečiva a doplnok ATC alebo názov humánneho lieku alebo obsahuje dve alebo viac liečiv, ak
humánny liek existuje vo viacerých liekových formách alebo s rôznym obsahom dávky, aj údaje o
liekovej forme, jej množstve v jednom balení vyjadrenom v hmotnostných, objemových alebo
kusových jednotkách a o sile lieku, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky a
presné označenie individuálne zhotovovanej zdravotníckej pomôcky, kód humánneho lieku, kód
zdravotníckej pomôcky, kód dietetickej potraviny, zloženie individuálne pripravovaného humánneho
lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku podľa Európskeho liekopisu alebo
Slovenského farmaceutického kódexu, ak predpisujúci lekár predpisuje individuálne pripravovaný
humánny liek, diagnózu vyjadrenú písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej
klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov, dávkovanie, časový režim užívania
humánneho lieku alebo dietetickej potraviny a spôsob podania humánneho lieku alebo dietetickej
potraviny. (32)
(13) Pri predpisovaní viac ako jedného balenia hromadne vyrábaného humánneho lieku, dietetickej
potraviny alebo väčšieho počtu dávok individuálne pripravovaného lieku alebo väčšieho počtu balení
zdravotníckej pomôcky vyznačí predpisujúci lekár v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise
alebo lekárskom poukaze počet balení alebo dávok rímskou číslicou a slovom po latinsky; predpísaný
počet balení humánneho lieku nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacienta v
trvaní troch mesiacov, ak pacient predpísaný humánny liek pravidelne užíva, alebo na liečbu
pacienta v trvaní jedného mesiaca, ak humánny liek sa predpisuje prvý raz. Pri predpisovaní
hromadne vyrábaného humánneho lieku s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej
látky II. skupiny vyznačí predpisujúci lekár v preskripčnom zázname a na osobitnom tlačive

lekárskeho predpisu označenom šikmým modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej látky
alebo psychotropnej látky v jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových
alebo kusových jednotkách a množstvo omamnej látky alebo psychotropnej látky v jednej dávke
slovom po latinsky; predpísaný počet balení humánneho lieku vo všetkých liekových formách s
obsahom omamnej látky II. a III. skupiny alebo psychotropnej látky II. a III. skupiny nesmie
prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať
vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“. (33)
(14) Pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na
základe odporúčania odborného lekára, v preskripčnom zázname a na rubovej strane lekárskeho
predpisu alebo lekárskeho poukazu sa uvedie poznámka „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO
LEKÁRA“ s uvedením mena a priezviska, názvu a sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho
kódu a dátumu vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti,
elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárskej správy alebo
prepúšťacej správy, v ktorej odporúčal predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a
dietetickej potraviny. (34)
(15) Platnosť preskripčného záznamu, ak ide o predpis humánneho lieku alebo dietetickej
potraviny, a lekárskeho predpisu je sedem dní na hromadne vyrábaný humánny liek a individuálne
pripravovaný humánny liek, ak neobsahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum,
omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny a na dietetickú potravinu, päť dní na
humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny, tri dni na
humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika, jeden deň na humánny
liek predpísaný lekárom zubnolekárskej pohotovostnej služby, lekárom ambulantnej pohotovostnej
služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby. Platnosť preskripčného záznamu, ak ide o
zdravotnícku pomôcku, a lekárskeho poukazu je 30 dní odo dňa, keď bol vystavený. Platnosť
preskripčného záznamu a lekárskeho poukazu na individuálne zhotovenie ortopedicko-protetickej
zdravotníckej pomôcky na mieru, stomatologickej zdravotníckej pomôcky na mieru alebo
zdravotníckej pomôcky na mieru je 90 dní odo dňa, keď bol vystavený, ak bol preskripčný záznam
uplatnený alebo lekársky poukaz predložený vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni
ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok alebo vo výdajni audio-protetických
zdravotníckych pomôcok do 30 dní odo dňa, keď bol vystavený. Deň vystavenia preskripčného
záznamu, lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava. (35)
(16) Predpisujúci lekár je povinný pri predpisovaní humánneho lieku postupovať účelne a
hospodárne podľa súčasných poznatkov farmakoterapie v súlade so súhrnom charakteristických
vlastností humánneho lieku schválenom pri jeho registrácii alebo na základe povolenia na
uvedenie humánneho lieku na trh predpisovať zdravotnícku pomôcku len na účel určenia uvedený v
ES vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky alebo EÚ vyhlásení o zhode zdravotníckej pomôcky a
dietetickú potravinu na účel určenia uvedený v návode na používanie schválenom pri uvádzaní
dietetickej potraviny na trh, v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami uvedenými v

aktuálnych zoznamoch kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
alebo v súlade s povolením. Predpisujúci lekár je povinný zaznamenať v zdravotnej dokumentácii
pacienta predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. (36)
(17) Ak verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydala liek, zdravotnícku pomôcku
alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho
poukazu, ktorého predpísaním predpisujúci lekár porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a
indikačné obmedzenia alebo povinnosť v súvislosti s poverením iného lekára predpisom podľa §
119 ods. (11) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zdravotná poisťovňa uvedená v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise
alebo lekárskom poukaze je povinná uhradiť zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej
starostlivosti. Zdravotná poisťovňa má právo na náhradu plnenia podľa predchádzajúcej vety voči
predpisujúcemu lekárovi, ktorý ako fyzická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť nesprávne
vystavila preskripčný záznam, lekársky predpis alebo lekársky poukaz, alebo voči poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti, v mene ktorého predpisujúci lekár nesprávne vystavil preskripčný záznam,
lekársky predpis alebo lekársky poukaz. (37)
(18) Lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktorý je predpisujúcim lekárom,
ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorý má uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený,
je povinný predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých
predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho
s indikovanou liečbou. Pri predpise pacientom dlhodobo užívanej liečby predpisujúci lekár na
základe vlastného odborného rozhodnutia predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo
dietetickú potravinu spôsobom „REPETATUR“. (38)
(19) Ak pacient predpísaný humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu
dlhodobo užíva, je predpisujúci lekár oprávnený predpísať humánny liek zdravotnícku pomôcku
alebo dietetickú potravinu elektronicky, vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou
„REPETATUR“ podpísaného elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke. Doba
platnosti preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ je najviac jeden rok. Ak
predpisujúci lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu
vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“, je povinný v takom preskripčnom
zázname vyznačiť dobu platnosti tohto preskripčného záznamu a uviesť povolený počet opakovaného
výdaja a počet balení humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré je
možné vydať na jeden výdaj; zároveň je oprávnený uviesť frekvenciu výberu humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny s prihliadnutím na veľkosť dávky predpísaného
humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. Preskripčný záznam s
poznámkou „REPETATUR“ je predpisujúci lekár povinný stornovať z dôvodu opravy chýb v
tomto preskripčnom zázname alebo z dôvodu zmeny zdravotného stavu pacienta v rozsahu
nevydaných balení humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny. Stornovať

preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“ je z dôvodu zmeny zdravotného stavu
pacienta povinný aj ošetrujúci lekár. O stornovaní preskripčného záznamu s poznámkou
„REPETATUR“ je lekár, ktorý tento záznam stornoval, povinný informovať pacienta. (39) V prípade,
že pacientovi predpisujú humánne lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny viacerí
predpisujúci lekári, odporúča sa využiť REPETATUR recept a pacient môže uskutočniť výbery
na recepty od viacerých predpisujúcich lekárov aj v jeden deň. Po uplynutí lekárom stanoveného
obdobia sa REPETATUR recept objaví v zozname nevydaných liekov v lekárni a bude k dispozícii
dovtedy, kým si pacient danú dávku nevyzdvihne, najneskôr však do konca platnosti
REPETATUR receptu. Pacient nemusí uskutočniť výber v lekárni presne v deň uplynutia periódy,
ale vzhľadom na riadne dodržiavanie lekárom stanoveného liečebného režimu, má pacient vyberať a
užívať lieky pravidelne. Ak pacient zabudol, kedy má výber na REPETATUR recept uskutočniť,
môže si v lekárni overiť, či sú už preňho k dispozícii REPETATUR recepty určené na výber. V
prípade zmeny zdravotného stavu, pacient kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára a ten rozhodne o
ďalšom postupe. Ak existuje REPETATUR recept, kde výber, vzhľadom na lekárom určenú periódu
nie je ešte možný, lekáreň dostane od systému informáciu, kedy najskôr je možné príslušný liek
vybrať. Informácie o aktuálnej preskripcii sa nachádzajú v preskripčných a dispenzačných záznamoch
v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Počet balení na jeden výdaj humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny sa nemôže kumulovať.
(20) Predpisujúci lekár z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade
nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou (ďalej len
„poverujúci lekár“) iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore (ďalej len „poverený
lekár“), a to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka pre každého pacienta osobitne,
vždy najdlhšie na dva mesiace; to neplatí pre predpisovanie humánnych liekov s obsahom
omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, keď poverenie po vzájomnej
dohode môže mať účinnosť najviac 12 mesiacov bez prerušenia. Za preskripciu vykonanú podľa §
119 ods. (4) a (11) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval. Poverený lekár v
preskripčnom zázname uvedie na lekársky predpis, ak ide o humánny liek alebo dietetickú potravinu
alebo na lekársky poukaz, ak ide o zdravotnícku pomôcku, poznámku, ktorá obsahuje meno,
priezvisko, kód poverujúceho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti a dátum vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti
alebo elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo dátumu
lekárskej správy alebo prepúšťacej správy. Ak je lekársky predpis vyhotovený v listinnej podobe,
poverený lekár autorizuje poznámku na lekárskom predpise odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a
vlastnoručným podpisom. Humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná
povereným lekárom na základe odporúčania poverujúceho lekára nie je uhrádzaná na základe
verejného zdravotného poistenia, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je poverujúci
lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, nemá uzatvorenú zmluvu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený. (40)

(21) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe, je povinný zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej
neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý
vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju; uvedené
sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ, ktorý je držiteľom
licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný zabezpečiť zastupovanie v
rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas dočasnej neprítomnosti a súčasne
bezodkladne informovať osobu, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, o tom, kto vykonáva
zastupovanie. (41)
(22) Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku
zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú
do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín v počte balení potrebných na liečbu pacienta v
trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej
zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia
II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky oprávnený ošetrujúci lekár alebo sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu
alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore
ošetrovateľstvo alebo druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore
ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore
ošetrovateľstvo. Preskripčné a indikačné obmedzenia ustanovené osobitným predpisom sa pri
uvedenom spôsobe preskripcie neuplatňujú. (42)
(23) Všeobecným lekárom je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné
lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých (ďalej len „VLD“) a
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú
starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „VLDD“). Špecializovanú ambulantnú starostlivosť (ďalej
len „ŠAS“) poskytuje poskytovateľom určený odborný lekár so špecializáciou v inom
špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár alebo zdravotnícky pracovník s
príslušnou odbornou spôsobilosťou. (43)
(24) Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zložený zo
zdravotníckych pracovníkov určených poskytovateľom, ktorí sú vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej
starostlivosti ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotnícki pracovníci tvoriaci konzílium
sa konzília môžu zúčastniť aj prostredníctvom elektronických komunikácií. (44) Konzílium
vrátane konziliárneho vyšetrenia využívajú VLD, VLDD a ŠAS na vzájomnú konzultáciu za
účelom indikácie a realizácie efektívnej diagnostiky, liečby vrátane indikácie preskripcie a
manažmentu pacienta.
(25) Konziliárne vyšetrenie prostredníctvom konzília sa vykonáva:

a) Na vyžiadanie konziliárneho vyšetrenia podľa čl. 2 ods. (24) tohto odborného usmernenia sa
vyžaduje odporúčanie VLD, VLDD a ŠAS, ktoré obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje
zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a
zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu
elektronickej pošty osoby, ak ich osoba poskytla, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
identifikačné údaje poskytovateľa, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie
choroby vrátane jej kódu, špecializačný odbor, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie
odporúčania. VLD, VLDD a ŠAS je povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o odporúčaní
lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.
b) Odporúčanie VLD a VLDD sa nevyžaduje na vykonanie konziliárneho vyšetrenia ŠAS
poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria, klinická psychológia,
dermatovenerológia a oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov, nevyžaduje sa na každé ďalšie
súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár ŠAS,
nevyžaduje sa do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej
sa poskytuje zdravotná starostlivosť, nevyžaduje sa v prípade dispenzarizácie u ŠAS, nevyžaduje sa v
prípade ochranného ambulantného liečenia a nevyžaduje sa na poskytnutie ŠAS v doplnkových
ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby mimo ordinačných hodín,
ktorú osoba uhrádza podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov. (45)
c) O poskytnutí zdravotnej starostlivosti prostredníctvom ŠAS je ošetrujúci lekár ŠAS povinný
bezodkladne vyhotoviť pre VLD, VLDD alebo lekára ŠAS, ktorý odporučil osobu na ďalšie
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá
obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný
súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu, rozsah poskytnutej
zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane
predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v
rozsahu názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov
dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky, výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis, identifikáciu ošetrujúceho
zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla. Zápis do
elektronickej zdravotnej knižky sa vykonáva vytvorením príslušného elektronického zdravotného
záznamu. Pri nefunkčnosti technických zariadení je ošetrujúci lekár poskytovateľa povinný, okrem
dôvodov hodných osobitného zreteľa, bezodkladne po sfunkčnení technických zariadení vytvoriť
príslušný elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke osoby. (46) Lekárska
správa a príslušný elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke pacienta obsahuje
na základe vlastného odborného rozhodnutia VLD, VLDD a ŠAS záznam o poverení
predpisujúceho lekára, ktorý poverí preskripciou iného lekára v rovnakom alebo inom
špecializačnom odbore a záznam v lekárskej správe a v príslušnom elektronickom zdravotnom

zázname v elektronickej zdravotnej knižke osoby o akceptácii poverenia povereným lekárom
podľa čl. 2 ods. (20) tohto odborného usmernenia.
d) Na vykonanie konziliárneho vyšetrenia lekárom ŠAS, ktoré žiada iný lekár ŠAS, sa vyžaduje
odporúčanie indikujúceho ošetrujúceho lekára ŠAS. (47) Odporúčanie VLD a VLDD sa na
vyšetrenie indikované lekárom ŠAS nevyžaduje. Odporúčanie ošetrujúceho lekára ŠAS sa
vyžaduje aj na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a
liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby alebo ak ide o poskytnutie diagnostiky formou
zobrazovacieho vyšetrenia. Na náležitosti odporúčania s konziliárnym vyšetrením vyžiadaným
indikujúcim lekárom ŠAS primerane vzťahujú náležitosti odporúčania ako u indikujúceho VLD
a VLDD. Lekár ŠAS je povinný bezodkladne vytvoriť záznam o odporúčaní lekára na ďalšie
konziliárne vyšetrenie ŠAS, ak ho indikuje, v elektronickej zdravotnej knižke osoby. (47)
e)
V prípade, že ŠAS u pacienta indikuje, kontroluje a manažuje jeho dlhodobo užívanú liečbu
alebo má pacienta v dispenzárnej starostlivosti a k správnemu manažovaniu liečby pacienta je
potrebné vo vopred stanovenom čase zrealizovať odbery biologického materiálu, môže požiadať
VLD a VLDD o súčinnosť. Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby podľa čl. 2 ods. (25) pís. d) tohto
odborného usmernenia PZS zašle vyplnenú a lekárom ŠAS potvrdenú elektronickú žiadanku na
odber biologického materiálu alebo zašle vyplnenú a lekárom ŠAS opečiatkovanú papierovú
žiadanku na odber biologického materiálu v súlade s Odborným usmernením Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a
zobrazovacích vyšetrení. (48) Pacientovi sa odber biologického materiálu vykoná prostredníctvom
ambulancie VLD a VLDD vo vyžiadanom termíne a rozsahu bez potreby návštevy ambulancie ŠAS.
Výsledok je indikujúcemu lekárovi ŠAS oznámený alebo doručený obvyklým spôsobom.
(27) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) vykonáva dohľad nad
poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej
starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie, vykonáva dohľad nad poskytovaním
ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci tým, že dohliada na správne
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a vykonáva dohľad nad poskytovaním osobitného
liečebného režimu podľa osobitného predpisu v detenčnom ústave tým, že dohliada na správne
poskytovanie osobitného liečebného režimu. (49) ÚDZS v rámci dohľadu rieši aj podnety na
preskúmanie správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti vrátane preskripcie.

Článok 3
Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť
(1) Všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujú všeobecné ambulancie pre
dospelých a všeobecné ambulancie pre deti a dorast. VLD a VLDD podľa čl. 2 ods. (23) tohto
odborného usmernenia vykonáva diagnostiku, liečbu, preskripciu a manažment pacienta v rámci
legislatívne určených kompetencií pre príslušný špecializačný odbor.
(2) VLD a VLDD je predpisujúcim lekárom podľa čl. 2 ods. (9) tohto odborného usmernenia
v prípadoch, kedy farmakoterapiu indikoval a predpísal pacientovi z vlastného odborného
rozhodnutia. Na preskripciu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny
využíva preskripčný záznam, lekársky predpis, lekársky poukaz a preskripčný záznam
s poznámkou „REPETATUR“ podľa čl. 2 ods. (7), (18), (19) tohto odborného usmernenia. Na
záznam o podanom humánnom lieku používa medikačný záznam podľa čl. 2 ods. (7) tohto
odborného usmernenia.
(3) Predpisujúci lekár VLD a VLDD predpisuje humánny liek a dietetickú potravinu na lekársky
predpis a zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz. Po lekárskom vyšetrení je predpisujúci
VLD a VLDD povinný vytvoriť elektronický záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta a
preskripčný záznam o predpísaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a
dietetických potravinách. Predpisujúci lekár po vytvorení preskripčného záznamu na základe
dohody s pacientom lekársky predpis alebo lekársky poukaz v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto
možnosti je predpisujúci lekár povinný informovať pacienta. Tento postup sa nevzťahuje na
lekársky predpis označený šikmým modrým pruhom a lekársky poukaz vystavený ručne z dôvodu
nefunkčnosti technických zariadení alebo ručne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou
návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa
ambulantná starostlivosť poskytuje. Predpisujúci lekár je povinný bezodkladne po opätovnom
sfunkčnení technických zariadení alebo po poskytnutí takejto zdravotnej starostlivosti vytvoriť
preskripčný záznam. (50)
(4) Pri predpise humánneho lieku predpisujúci lekár VLD a VLDD z dôvodu bezpečnej a efektívnej
preskripcie nahliadne do preskripčných a dispenzačných záznamov pacienta, ktoré sú
v elektronickej zdravotnej knižke pacienta pre preskripciu VLD a VLDD k dispozícii za
ostatných 6 mesiacov. VLD a VLDD postupuje pri predpise humánneho lieku v súlade
s anamnézou vrátane alergickej anamnézy pacienta, výsledkom fyzikálneho vyšetrenia,
výsledkami laboratórnych, pomocných a konziliárnych vyšetrení alebo výsledkom elektronickej
alebo telefonickej konzultácie s pacientom a s prihliadnutím na existujúcu aktuálnu medikáciu
pacienta s posúdením liekových interakcií. Na základe vlastného odborného rozhodnutia predpíše
humánny liek a stanoví ďalší postup.

(5) V prípade neprítomnosti predpisujúceho lekára oprávneného predpisovať humánne lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia
humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v
zdravotníckom zariadení, v zdravotníckom zariadení, na základe povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia, v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu
k PZS, je PZS povinný zabezpečiť zastupovanie podľa čl. 2 ods. (21) tohto odborného
usmernenia.
(6) Predpisujúci VLD a VLDD je poverujúcim a povereným lekárom podľa čl. 2 ods. (20) tohto
odborného usmernenia. V prípade, že pacientovi predpisujú humánne lieky, zdravotnícke
pomôcky alebo dietetické potraviny viacerí predpisujúci lekári, odporúča sa využiť REPETATUR
recept a pacient môže uskutočniť výbery na recepty od viacerých predpisujúcich lekárov aj v
jeden deň podľa čl. 2 ods. (19) tohto odborného usmernenia. Informácie o aktuálnej preskripcii sa
nachádzajú v preskripčných a dispenzačných záznamoch v elektronickej zdravotnej knižke
pacienta.
(7) V prípade, ak je VLD a VLDD povereným lekárom, postupuje podľa čl. 2 ods. (14) tohto
odborného usmernenia. V preskripčnom zázname, na lekárskom predpise a lekárskom poukaze
uvedie poznámku „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA“ a identifikačné údaje
predpisujúceho lekára ŠAS alebo lekára poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý
odporúčal predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny
a poverenie zaznamenal do zdravotnej dokumentácie pacienta, do elektronickej zdravotnej knižky,
do lekárskej správy alebo do prepúšťacej správy podľa čl. 2 ods. (5), (6), (14), (20) tohto
odborného usmernenia.
(8) V prípade poverenia lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore na predpis humánneho
lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, predpisujúci poverujúci lekár ŠAS postupuje
podľa čl. 2 ods. (20) tohto odborného usmernenia. Poverený lekár v preskripčnom zázname, na
lekárskom predpise a lekárskom poukaze identifikačné údaje predpisujúceho lekára ŠAS alebo
lekára poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý odporúčal predpísanie humánneho
lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a poverenie zaznamenal do zdravotnej
dokumentácie pacienta, do elektronickej zdravotnej knižky, do lekárskej správy alebo do
prepúšťacej správy podľa čl. 2 ods. (5), (6), (14), (20) tohto odborného usmernenia. Záznam o
poverení v zdravotnej dokumentácii pacienta je informáciou pre povereného lekára o rozsahu a
časovom období, ktorého sa poverenie týka. Odporúča sa, aby poverený lekár zaznamenal
prijatie poverenia pri predpise humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej

potraviny do zdravotnej dokumentácie pacienta. Za preskripciu podľa čl. 2 ods. (20) tohto
odborného usmernenia je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval.
(9) VLD a VLDD môže indikovať konziliárne vyšetrenie ako jednorazové vyšetrenie lekárom
v inom špecializačnom odbore podľa čl. 2 ods. (24), (25) pís. a) tohto odborného usmernenia.
Odporúčanie na vyšetrenie ŠAS sa nevyžaduje v prípadoch vymedzených zákonom. (45)
V prípade, ak lekár, ktorý vykonal konzílium, pacientovi odporučil podávanie humánneho
lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, je povinný predpísať lekársky recept
alebo lekársky poukaz ako predpisujúci lekár podľa čl. 2 ods. (9) tohto odborného usmernenia.
(10) Odporúčanie ošetrujúceho lekára ŠAS sa vyžaduje na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v
zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby podľa čl. 2 ods.
(25) pís. d) tohto štandardného postupu. V prípade, že ŠAS u pacienta indikuje, kontroluje a manažuje
dlhodobo užívanú liečbu alebo má pacienta v dispenzárnej starostlivosti a k správnemu manažovaniu
liečby pacienta je potrebné vo vopred stanovenom čase zrealizovať odbery biologického materiálu,
môže požiadať VLD a VLDD o súčinnosť podľa čl. 2 ods. (25) pís. e) tohto odborného usmernenia.
(11) Predpisujúci lekár ambulantnej pohotovostnej služby je povinný po vyšetrení pacienta vložiť
lekársky nález do elektronickej zdravotnej knižky pacienta a vyhotoviť preskripčný záznam o predpise
humánneho lieku. Pri predpise humánneho lieku predpisujúci lekár z dôvodu bezpečnej a efektívnej
preskripcie nahliadne do preskripčných a dispenzačných záznamov pacienta, ktoré sú v elektronickej
zdravotnej knižke pacienta k dispozícii za ostatných 6 mesiacov. Predpisujúci lekár postupuje pri
predpise humánneho lieku v súlade s anamnézou vrátane alergickej anamnézy pacienta, výsledkom
fyzikálneho vyšetrenia pacienta a s prihliadnutím na existujúcu aktuálnu medikáciu pacienta s
posúdením liekových interakcií.
Článok 4
Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
(1)
Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený
lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako VLD a VLDD. Lekár vykonáva
diagnostiku, liečbu, preskripciu a manažment pacienta v rámci legislatívne určených kompetencií pre
príslušný špecializačný odbor. (43)
(2)
Lekár ŠAS je predpisujúcim lekárom v prípadoch, kedy farmakoterapiu indikoval a
predpísal pacientovi z vlastného odborného rozhodnutia. (28, 29) Na preskripciu humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny využíva preskripčný záznam, lekársky predpis a
lekársky poukaz a preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“. Na záznam o podanom
humánnom lieku používa medikačný záznam.

(3)
Predpisujúci lekár ŠAS predpisuje humánny liek a dietetickú potravinu na lekársky
predpis a zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz. Po lekárskom vyšetrení je predpisujúci lekár
ŠAS povinný vytvoriť elektronický záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta a preskripčný
záznam o predpísaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách.
Predpisujúci lekár po vytvorení preskripčného záznamu na základe dohody s pacientom lekársky
predpis alebo lekársky poukaz v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je predpisujúci lekár
povinný informovať pacienta. Tento postup sa nevzťahuje na lekársky predpis označený šikmým
modrým pruhom a lekársky predpis a lekársky poukaz vystavený ručne z dôvodu nefunkčnosti
technických zariadení. Predpisujúci lekár je povinný bezodkladne po opätovnom sfunkčnení
technických zariadení alebo po poskytnutí takejto zdravotnej starostlivosti vytvoriť preskripčný
záznam. (48)
(4)
Pri predpise humánneho lieku predpisujúci lekár ŠAS z dôvodu bezpečnej a efektívnej
preskripcie nahliadne do preskripčných a dispenzačných záznamov pacienta, ktoré sú v
elektronickej zdravotnej knižke pacienta pre preskripciu ŠAS k dispozícii za ostatných 6
mesiacov. ŠAS postupuje pri predpise humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej
potraviny v súlade s anamnézou vrátane alergickej anamnézy pacienta, výsledkom fyzikálneho
vyšetrenia, výsledkami laboratórnych, pomocných a konziliárnych vyšetrení alebo výsledkom
elektronickej alebo telefonickej konzultácie s pacientom a s prihliadnutím na existujúcu aktuálnu
medikáciu pacienta s posúdením liekových interakcií. Na základe vlastného odborného rozhodnutia
predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu a stanoví ďalší postup.
(5)
V prípade neprítomnosti predpisujúceho lekára oprávneného predpisovať humánne lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorý indikuje potrebu podania alebo užitia humánneho
lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny a ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na
základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom
zariadení, v zdravotníckom zariadení, na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia, v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k PZS, je PZS povinný
zabezpečiť zastupovanie. (41)
(6)
Predpisujúci lekár ŠAS môže byť poverujúcim a povereným lekárom. V prípade, že
pacientovi predpisujú humánne lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny viacerí
predpisujúci lekári, odporúča sa využiť REPETATUR recept a pacient môže uskutočniť výbery na
recepty od viacerých predpisujúcich lekárov aj v jeden deň. Informácie o aktuálnej preskripcii sa
nachádzajú v preskripčných a dispenzačných záznamoch v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.
(39, 40)
(7) Poverený lekár v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise a lekárskom poukaze uvedie
identifikačné údaje predpisujúceho lekára ŠAS alebo lekára poskytovateľa ústavnej zdravotnej
starostlivosti, ktorý odporúčal predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej
potraviny a poverenie zaznamenal do zdravotnej dokumentácie pacienta, do elektronickej zdravotnej

knižky, do lekárskej správy alebo do prepúšťacej správy. Záznam o poverení v zdravotnej
dokumentácii pacienta je informáciou pre povereného lekára o rozsahu a časovom období, ktorého sa
poverenie týka. Odporúča sa, aby poverený lekár zaznamenal prijatie poverenia pri predpise
humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny do zdravotnej dokumentácie
pacienta. Za preskripciu je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval. (40)
(8) Pri indikácii a preskripcii inkontinenčných zdravotníckych pomôcok ŠAS diagnostikovanej trvalej
a nezvratnej inkontinencii tretieho stupňa nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho
lekára ŠAS a inkontinenčné pomôcky je možné predpisovať bez návštevy ambulancie ŠAS trvale.
Preskripcia inkontinenčných pomôcok sa vykonáva v súlade s aktuálnym zoznamom
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva.
Odporúčanie indikujúceho ŠAS pre predpis zdravotníckych pomôcok skupiny F pri
diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencii a stómii sa ďalšie poverenie ŠAS už
nevyžaduje.
(9) Lekár ŠAS môže vykonať konziliárne vyšetrenie ako jednorazové vyšetrenie na základe
odporúčania VLD, VLDD a lekára ŠAS v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore. V prípade, že
súčasťou konziliárneho vyšetrenia ŠAS je indikácia na užívanie humánneho lieku, používanie
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vyšetrujúcim konziliárnym lekárom v inom
špecializačnom odbore ako VLD a VLDD, lekár, ktorý vykonal konzílium, predpíše indikovaný
humánny liek ako predpisujúci lekár. O poskytnutí zdravotnej starostlivosti prostredníctvom ŠAS je
ošetrujúci lekár ŠAS povinný bezodkladne vyhotoviť pre VLD, VLDD alebo lekára ŠAS, ktorý
odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti. (44)
(10) Na vykonanie konziliárneho vyšetrenia lekárom ŠAS, ktoré žiada iný lekár ŠAS, sa
vyžaduje odporúčanie indikujúceho ošetrujúceho lekára ŠAS. (47) Odporúčanie VLD a VLDD
sa na vyšetrenie indikované lekárom ŠAS nevyžaduje.
(11) Odporúčanie ošetrujúceho lekára ŠAS sa vyžaduje aj na poskytnutie zdravotnej
starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie
liečby. V prípade, že ŠAS u pacienta indikuje, kontroluje a manažuje jeho dlhodobo užívanú liečbu
alebo má pacienta v dispenzárnej starostlivosti a k správnemu manažovaniu liečby pacienta je
potrebné vo vopred stanovenom čase zrealizovať odbery biologického materiálu, môže požiadať
VLD a VLDD o súčinnosť. (48)
(12) Predpisujúci lekár ŠAS, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, v ktorej
je pacient poistený, je povinný postupovať pri preskripcii. (31)
(13) Sestra alebo pôrodná asistentka predpisuje zdravotnícku pomôcku na lekársky poukaz.
Zdravotnícku pomôcku, ak sa má uhrádzať alebo čiastočne uhrádzať na základe verejného
zdravotného poistenia, je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka, ktorej Úrad pre

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorá má uzatvorenú zmluvu o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený,
alebo poskytuje zdravotnú starostlivosť v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so
zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, zariadeniu sociálnych služieb, ktoré má
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je
pacient poistený alebo zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré má
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je
pacient poistený. Sestra alebo pôrodná asistentka môže predpísať zdravotnícku pomôcku, ktorá je
viazaná na odbornosť lekára, len na základe písomného odporúčania odborného lekára. Sestra alebo
pôrodná asistentka pri predpisovaní zdravotníckej pomôcky na základe odporúčania odborného lekára
napíše na lekársky poukaz poznámku „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA“ s uvedením
mena a priezviska a kódu odborného lekára, názvu, sídla a kódu poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie zdravotníckej pomôcky. Sestra
alebo pôrodná asistentka poznámku autorizuje odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným
podpisom. (51)
Článok 5
Ústavná zdravotná starostlivosť
(1) Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení osoby z ústavnej
zdravotnej starostlivosti povinný predpísať v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými
obmedzeniami predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, dietetickú
potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a zdravotnícku pomôcku
zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v počte balení potrebných na
liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní a individuálne zhotovenú zdravotnícku
pomôcku. Pri predpisovaní humánneho lieku a individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky pri
prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri predpisovaní humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby je
predpisujúci lekár povinný vytvoriť preskripčný záznam. Na základe dohody s pacientom lekársky
predpis v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je predpisujúci lekár povinný informovať
pacienta. Humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná lekárom
ústavného zdravotníckeho zariadenia nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ak
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je osoba poistená. (52)

(2) Predpisujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti pri prepustení pacienta predpíše pacientovi
humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na lekársky predpis a lekársky poukaz
pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti v posledný deň hospitalizácie.
(3) V prípade konziliárnych vyšetrení, ktoré pacient absolvoval počas hospitalizácie a v súvislosti
s ich výsledkami bolo pacientovi indikované podávanie humánneho lieku, zdravotníckej
pomôcky a dietetickej potraviny, predpisujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti pri
prepustení pacienta predpíše aj humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny
indikované konziliárnym lekárom.
(4) Predpisujúci lekár pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti je povinný vložiť
prepúšťaciu správu do elektronickej zdravotnej knižky pacienta vrátane preskripčného
záznamu o predpise humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny. (15)
(5) Predpisujúci lekár ústavnej pohotovostnej služby je povinný po vyšetrení pacienta vložiť
lekársky nález do elektronickej zdravotnej knižky pacienta a vyhotoviť preskripčný záznam o predpise
humánneho lieku. Pri predpise humánneho lieku predpisujúci lekár z dôvodu bezpečnej a efektívnej
preskripcie nahliadne do preskripčných a dispenzačných záznamov pacienta, ktoré sú v elektronickej
zdravotnej knižke pacienta k dispozícii za ostatných 6 mesiacov. Predpisujúci lekár postupuje pri
predpise humánneho lieku v súlade s anamnézou vrátane alergickej anamnézy pacienta, výsledkom
fyzikálneho vyšetrenia pacienta a s prihliadnutím na existujúcu aktuálnu medikáciu pacienta s
posúdením liekových interakcií.

Článok 6
Preskripcia počas krízovej situácie
(1) Ministerstvo ako orgán krízového riadenia dňa 15.2.2022 vydalo Ministerstvo vydalo
Rozhodnutie číslo: Z012564-2022 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým počas krízovej situácie v
nevyhnutom rozsahu a na nevyhnutný času upravilo predpisovanie humánnych liekov,
zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických
potravín. (53, 54, 55)
(2) Pri lekárskom vyšetrení je odborný lekár povinný predpísať humánny liek spôsobom uvedeným
v § 119 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov o liekoch, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých
predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho
s indikovanou liečbou.

(3) Všeobecný lekár môže predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu,
ktoré sú viazané na odbornosť lekára, len na základe odporúčania odborného lekára vydaného pred
1.1. 2022 do doby platnosti odporúčania, ktorú vyznačil odborný lekár v elektronickom zázname o
poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
lekárskej správe alebo prepúšťacej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti; táto doba nesmie
prekročiť 12 mesiacov. Na vyšetrenia vykonané ŠAS po 1.1.2022 sa táto možnosť nevzťahuje.
(4) Odborný lekár môže po vzájomnej dohode poverením, ktoré nemusí mať písomnú podobu (ďalej
len „poverujúci lekár“) a ktoré vyznačil v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej
zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v lekárskej správe alebo
prepúšťacej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti poveriť preskripciou iného lekára v
rovnakom alebo inom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára (ďalej len „poverený lekár“),
vždy najdlhšie na dva mesiace, a to aj v iných prípadoch ako je neprítomnosť na pracovisku
alebo nefunkčnosť technických zariadení. Poverenie poverujúceho lekára nemusí mať podľa
rozhodnutia ministerstva písomnú formu, teda nemusí byť v listinnej podobe. Poverenie je vyznačené
v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej
zdravotnej starostlivosti alebo v lekárskej správe alebo prepúšťacej správe o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti, teda v systéme elektronického zdravotníctva eZdravie. Napriek tomu, že v rozhodnutí
ministerstva je uvedená aj možnosť udelenia ústneho poverenia, odporúča sa túto možnosť
nevyužiť. Odporúča sa vyznačiť prijatie poverenia v elektronickom zázname o poskytnutí
ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v lekárskej správe
alebo prepúšťacej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s poverením.
(5) V prípade preskripčného záznamu sa v súlade so zákonom o liekoch bude atribút nazvaný „kód
odporúčajúceho lekára“ používať na vykazovanie „kódu poverujúceho lekára“ a „kód PZS
odporúčajúceho lekára“ na vykazovanie „kódu PZS poverujúceho lekára“, a to až do vydania
vyššej verzie služby eRecept (V6).
(6) Predpisujúci lekár je povinný v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami predpísať
humánny liek, zdravotnícku pomôcku vrátane individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky a
dietetickú potravinu, ktoré boli osobe indikované počas hospitalizácie, ich podávanie je
nevyhnutné aj po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a sú uvedené v
prepúšťacej správe v počte balení potrebných na liečbu osoby v trvaní najviac na dobu 30 dní.
(7) Pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky vrátanie individuálne zhotovenej
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny, pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej
starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby je predpisujúci lekár oprávnený
písomne poveriť preskripciou a vytvorením preskripčného záznamu iného lekára, a to aj lekára,
ktorý má odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, ale zatiaľ nenadobudol
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Predpisujúci lekár

s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností („atestovaný“ lekár) tak
môže písomne poveriť preskripciou a vytvorením preskripčného záznamu „neatestovaného“ lekára.
(8) V prepúšťacej správe môže byť uvedené poverenie pre všeobecného lekára, s ktorým má
osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na predpisovanie humánneho lieku,
zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny; a to najdlhšie na dobu šesť mesiacov odo dňa
prepustenia osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti. Umožní sa tým preskripcia do najbližšieho
vyšetrenia ŠAS, ak je indikované.

V Bratislave, 17.2.2022
Výbor a Dozorná rada SVLS:

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS
MUDr. Iveta Malíková, MPH, viceprezidentka SVLS
MUDr. Eva Jurgová, PhD., vedecká sekretárka SVLS
MUDr. Miriam Holendová, členka Výboru SVLS
MUDr. Martina Jandzíková, členka Výboru SVLS
MUDr. Eva Béresová, predsedníčka Dozornej rady SVLS
doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, člen Dozornej rady SVLS

Príloha č. 1
Odkazy na legislatívu súvisiacu s Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky na vykonávanie preskripcie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike

1. § 45 ods. (1) písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 128 ods.
(1) písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. § 2 ods. (28) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. § 2 ods. (1) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. § 2 ods. (8) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Vyhláška č. 127/2014 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia,
frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu
6. Vyhláška č. 62/2021 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam
chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia,
frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu
7. § 2 ods. (9) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. § 2 ods. (10) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9. § 2 ods. (13),(14),(15),(16),(17),(18),(19) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
10. § 2 ods. (2) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11. § 3 ods. (1) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. § 2 ods. (6) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13. § 2 ods. (6) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
14. § 2 ods. (7) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
15. § 2 ods. (9) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
16. § 7 ods. (1) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
17. § 8a ods. (2) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
18. § 7 ods. (3) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
19. § 5 ods. (2) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
20. § 5 ods. (1) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
21. 27. § 5 ods. (6), § 16, § 17, § 18 zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom
systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22. § 5 ods. (15) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
23. § 5 ods. (6) zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
24. § 2 ods. (40), § 119a), § 120 ods. (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25. § 2 ods. (43), § 120 ods. (12), (13), § 121 ods. (3) pís. d) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
26. § 2 ods. (45), § 121a) ods. (1), (2) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27. § 2 ods. (7), (9), (29), (30), (39) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
28. § 2 ods. (46), § 119 ods. (1), (2), (3), §119a) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
29. § 119 (20) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

30. § 119 ods. (5) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
31. §119 ods. (9), § 120 ods. (1) písm. l), m) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32. § § 120 ods. (1) pís. a), b), c), d), f), i), j) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
33. § 120 ods. (1) písm. g), h) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
34. §120 ods. (1) písm. k) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
35. § 120 ods. (4), (5), (6) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
36. § 46 ods. (3),(4), § 119 ods. (12) písm. a), b) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
37. § 121 ods. (6) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
38. § 119 ods. (10) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
39. §119 ods. (21), (22), (23) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
40. § 119 ods. (4), (11) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
41. § 79 ods. (1) písm. j), ods. (5) písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
42. § 119 ods. (26), (27) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
43. § 8 ods. (2),(3),(4) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44. § 2 ods. (5) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
45. § 8 ods. (4),(5),(10) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
46. § 21 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

47. § 8 ods. (5) písm. b), ods. (6),(8) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe objednávania,
vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa 10.6.2014 č.: 02032/2014-SZ,
Vestník MZ SR, ročník 62, čiastka 27-32
49. § 18 ods. (1) písm. b), c), d) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
50. § 119 ods. (2), § 120 ods. (21) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
51. § 119a) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
52. § 119 ods. (3) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
53. § 3 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 zo
dňa 11. 03. 2020, ktorá platí odo dňa 12. 03. 2020
54. § 128 ods. 8 písm. c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
55. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: Z012564-2022 zo dňa
15.2.2022

