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      Ministerstvo zdravotníctva SR predloţilo do  tzv. skráteného medzirezortného 

pripomienkového konania (ďalej len „SMPK“) návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zrušenie doplatkov za 

lieky). 

     Termín SMPK bol od 27. 08. – 10. 09. 2020, čo je spolu (ak rátame aj prvý a posledný 

deň) 15 dní, z toho bol ale 2 dni štátny sviatok a 3 dni pracovného voľna. Dôvodom SMPK 

podľa predkladateľa „je naliehavosť v termíne vzhľadom na dátum nadobudnutia 

účinnosti zákona“. Vzhľadom na uvedené je verejnosti v praxi takmer nemoţné sa k návrhu 

tejto novely zákona odborne vyjadriť (napr. uplatnenie zásadnej hromadnej pripomienky 

verejnosti, kde  okrem spracovania a jej zverejnenia je potrebné zabezpečiť a preukázať jej 

podporu  min. 500 osobami). Tieto skutočnosti sú ale v rozpore s tým k čomu sa vláda SR 

zaviazala vo svojom programovom vyhlásení:  „Vláda SR zabezpečí, aby nedochádzalo k 

prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náleţitého prerokovania, 

osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, ţe sa zasadí o to, aby sa 
neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie.“ Aj k tomu sme 

v rámci SMPK uplatnili pripomienku verejnosti. 

     Účelom predkladanej novely zákona je „zlepšenie situácie vymedzeného okruhu pacientov 

v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické 

potraviny a zdravotnícke pomôcky“. Ide najmä o najzraniteľnejšie skupiny pacientov, a to 

predovšetkým deti do šiestich rokov ţivota,  dôchodcov a osoby s ťaţkým zdravotným 

postihnutím. Okruh osôb, na ktoré sa to bude vzťahovať sa nemení, ale základné rozdiely 

oproti doposiaľ platnému zákonu sú najmä v tom, ţe limit spoluúčasti vo výške 0 € sa 

vzťahuje: 

 

1. Na všetky osoby (deti), ktoré nedovŕšili šesť rokov veku bez toho či sú alebo nie sú 

drţiteľmi preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP so sprievodom. 

2. Aj na ďalšie osoby, na  ktoré sa limity spoluúčasti uplatňovali aj doposiaľ (medzi nimi sú 

aj poberatelia dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov  vo veku ustanovenom na 

vznik nároku na starobný dôchodok), ale iba v prípade ak ich celkový príjem nie je vyšší 

ako 180 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 

republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva 

roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit 

spoluúčasti.“. (v roku 2017 to bola suma 1717,20 €). V prípade dôchodcov, ktorí nemajú 

iný príjem je to trojnásobok dôchodku, priznaného k poslednému dňu kalendárneho 

štvrťroka, za ktorý sa určuje limit spoluúčasti. 

     V ostatných prípadoch, teda ak celkový úhrn príjmov (vrátane dôchodku) je vyšší ako 

uvádzaný priemer mesačnej mzdy, vzniká nárok na vrátene doplatku vtedy, ak za štvrťrok 

prekročí limit pri invalidných dôchodkoch 12 € a pri starobných dôchodkoch 30 €, pričom 

doplatok sa rovná rozdielu medzi týmito limitmi.  
 

     V tejto súvislosti chceme upozorniť aj na to, ţe: 

 

- Poistenci dostanú peniaze (poisťovňa ich vráti) automaticky na účet alebo poukáţkou a nie 

je potrebné o ne ţiadať. 
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- Informácia o doplatku za najlacnejší náhradný liek je uvedená v opatrení Ministerstva 

zdravotníctva SR, k nahliadnutiu je v kaţdej verejnej lekárni. K lepšej orientácii občanov v 

tejto problematike môţe prispieť aj lieková kalkulačka, ktorú moţno nájsť na webovej 

stránke ministerstva. Liekové kalkulačky majú na svojich weboch aj jednotlivé zdravotné 

poisťovne. 

     Všetky tieto skutočnosti sa vzťahujú aj na poberateľov dôchodkov z výsluhového 

zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. a to: 

 

- výsluhový dôchodok, vrátane starobných dôchodkov policajtov  a prídavok k starobnému 

dôchodku policajtov, ktoré sa za výsluhové dôchodky povaţujú podľa zákona č. 328/2002 

Z. z. a  

- invalidný výsluhový dôchodok, vrátane invalidného a čiastočného invalidného dôchodku 

policajtov a prídavky k týmto dôchodkom, ktoré sa za invalidné výsluhové dôchodky 

povaţujú podľa zákona č. 328/2002 Z. z. 

 

     Ţiaľ zostáva v novele zákona nezmenené to, ţe úhrnná výška úhrad poistenca  za doplatky 

na lieky je vo je výške prepočítaného doplatku „iba“ za najlacnejší náhradný liek, 

najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu. Za 

vernosť sme k tomu uplatnili v rámci SMPK pripomienku. 
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