
 

 

 
Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
 
vážime si spoluprácu s Vami a preto by sme Vás chceli informovať zmenách v zákone č. 362/2011 Z. z. 
súvisiacich s predpisovaním humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok na tzv. 
odporúčanie/poverenie indikujúceho lekára. Zmeny zákona sú účinné od 01.01.2022.  
 
V novej legislatíve je viacero bodov pripúšťajúcich rôzny výklad. Preto sme sa rozhodli legislatívu 
prediskutovať s ostatnými zdravotnými poisťovňami a NCZI tak aby sme sa zjednotili predovšetkým 
v nastavení systému eRecept a priniesli jednotnú implementáciu zákona vo vzťahu k poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti.  
 
Nižšie sme pre Vás pripravili prehľad niektorých dôležitých zmien, ktoré je potrebné vziať do úvahy aj 
s ohľadom na praktickú stránku veci: 
 

• Pojem delegovaná preskripcia je po novom z legislatívy úplne vypustený a nahrádza ho nový 
termín poverenie k preskripcii. Základný proces zostáva podobný: špecialista odporučí/poverí 
v prepúšťacej alebo lekárskej správe predpísanie potrebných liekov, dietetických potravín alebo 
zdravotníckych pomôcok a  samotnú preskripciu realizuje lekár, ktorý poverenie príjme. 
Preskribujúci lekár aj naďalej vyplní tzv. A – čkový kód indikujúceho lekára,  v pôvodnej 
položke „KodOdporucajuciLekár“ V tomto smere sa nič nemení oproti súčasnej praxi. 

• Poverovať môže lekár s akoukoľvek špecializáciou všeobecného lekára alebo po novom aj lekára 
špecialistu s tou istou alebo inou špecializáciou. Forma poverenia ani spôsob prijatia poverenia 
nie sú legislatívne špecifikované. Poverenie môže byť napríklad súčasťou lekárskej alebo 
prepúšťacej správy tak, ako tomu bolo doteraz.  

• Poverenie môže vzniknúť z dôvodu neprítomnosti špecialistu na pracovisku alebo z dôvodu 
nefunkčnosti technických zariadení a to len po vzájomnej dohode poverujúceho a poverovaného 
lekára. 

• Platnosť poverenia je 62 dní pri humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických 
potravinách a 365 dní pri OPL II skupiny a psychotropné látky II skupiny. Poverenie môže lekár 
vystaviť pre jedného pacienta maximálne 3x do roka.  

• Platné odporúčania z roku 2021 majú maximálnu platnosť do 28.2.2022. Po tomto dátume už 
minuloročné odporúčania budú neplatné.  

• Indikujúcim lekárom je lekár, ktorý vystavuje poverenie spravidla špecialista. Poverujúci lekár 
musí mať odbornosť potrebnú na preskripciu lieku s  indikačným obmedzením.  

• Poverenie je možné vystaviť aj v rámci jedného ústavného zariadenia. V takomto prípade lekár 
špecialista môže poveriť lekára, ktorý vystavuje recepty v deň prepustenia pacienta.  
 

Dôležité informácie ohľadom preskripcie inkontinenčných pomôcok: 
 

• Inkontinencia II. stupňa – max. poverenie 62 dní pred vykonanou preskripciou; detto u ostatných 
zdravotných pomôcok 



 

 

• Inkontinencia III. stupňa a stómie (diagnózy U99.03; U99.04; U99.05; U99.06) – preskripcia 
nebudú zaradené do nových kontrol zostanú v zmysle doposiaľ zaužívaných pravidiel (odporúčanie 
platí nekonečne) 

 
Touto cestou by sme Vám ešte raz chceli poďakovať za úsilie, ktoré vynakladáte pri starostlivosti o našich 
poistencov v tejto neľahkej dobe. Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám podarí tieto zmeny úspešne 
zvládnuť.  
 
 S pozdravom 
         

Ing. Elena Májeková 
členka predstavenstva a riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia 

Union zdravotná poisťovňa a.s. 
 


