
 

 

 
Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
 

dňa 15.02.2022 MZ SR uverejnilo na svojom webovom sídle rozhodnutie číslo Z012564-2022, 
ktorým upresňuje  oblasť preskripcie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe 
odporúčania alebo poverenia odborného lekára podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti by 
sme chceli pre Vás zhrnúť najdôležitejšie informácie vyplývajúce z predmetného rozhodnutia:  

 
1. Predmetné rozhodnutie je platné iba počas trvania mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená vládou 

dňa 11. 03. 2020 podľa zákona o civilnej ochrane bez časového obmedzenia a trvá nepretržite do 
dnešného dňa. Mimoriadnu situáciu si nemožno zamieňať s núdzovým stavom, ktorý skončil dňa 
22.02.2022.  

 
2. Odporúčania vystavené pred 01. 01. 2022 majú naďalej 12 mesačnú platnosť od dátumu vystavenia 

odborným lekárom. Odporúčanie môže byť vyznačené iba odborným lekárom a to na zázname 
o poskytnutí zdravotnej starostlivosti alebo v lekárskej, či v prepúšťacej správe.  

 
3. Po 01. 01. 2022 všeobecní lekári môžu predpisovať preskripčne obmedzené lieky na základe poverenia 

odborného lekára. Naďalej však platí mimoriadne opatrenie na základe zákona č. 362/2012 Z. z. § 119 
ods. 26 a 27, ktoré ošetrujúcim lekárom umožňuje za presne určených okolností predpísať eRecept aj 
pri nedodržaní preskripčných obmedzení. Poverujúcim aj povereným lekárom po novom môže byť 
lekár v akomkoľvek špecializačnom obore. Poverujúci lekár rovnako ako pri odporúčaní vyznačí 
v zázname o poskytnutí zdravotnej starostlivosti poverenie k preskripcii, ktoré je platné 2 mesiace od 
dátumu vystavenia poverenia. Pre lieky OPL II skupiny je poverenie platné 12 mesiacov. Poverenia pre 
preskripciu inkontinenčných a stomických pomôcok pre trvalé nezvratné diagnózy platia naďalej 
neobmedzene tak ako doteraz.  

 
4. Pri prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti je prepúšťajúci lekár povinný vystaviť preskripciu na 

liečbu, ktorá bola osobe indikovaná počas hospitalizácie, v počte balení najviac na 30 dní po 
prepustení. Indikujúci lekár je oprávnený písomne poveriť, pri prepustení pacienta z ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, na predpísanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín aj lekára bez špecializácie. Po prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti je 
poverenie platné najdlhšie na dobu šesť mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Poverenie musí byť 
vyznačené v prepúšťacej správe. 

 
S pozdravom  
 

Ing. Elena Májeková  
členka predstavenstva a riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia  

Union zdravotná poisťovňa a.s. 


