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5.
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045-40/2012-OL z 22. februára 2012,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie
cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, ktorým
sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z
25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 070453/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č.
474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z
18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č.
07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie
č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z
27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 0704511/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č.
472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo
17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 0704515/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č.
426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia č.
07045-17/2007-OL z 5. marca 2007 (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia č.07045-18/2007-OL z 20. júna
2007 (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia č. 21992-19/2007-OL z 19.júna 2007 (oznámenie č. 451/2007 Z.
z.), opatrenia č. 21992-19/2007-OL z 19. septembra 2007 (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia č. 0704520/2007-OL z 13. decembra 2007 (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia č. 07045-21/2008-OL z 19. marca
2008 (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-22/2008-OL z 28. mája 2008 (oznámenie č. 193/2008
Z. z.), opatrenia č. 07045-23/2008-OL z 11. júna 2008 (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia č. 0704524/2008-OL zo 17. septembra 2008 (oznámenie č. 363/2008 Z. z.),
opatrenia č. 07045-25/2008-OL z 8.
októbra 2008 (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-26/2008-OL zo 17. decembra 2008
(oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia č. 07045-27/2009-OL z 11. marca 2009 (oznámenie č. 115/2009 Z.
z.), opatrenia č. 07045-28/2009-OL zo 4. júna 2009 (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia č. 0704529/2009-OL z 27. augusta 2009 (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia č. 07045-30/2009-OL z 25. novembra
2009 (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia č. 07045-31/2010-OL z 24. februára 2010 (oznámenie č.
123/2010 Z. z.), opatrenia č. 07045-32/2010-OL z 10. júna 2010 (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia č.
07045-33/2010-OL zo 16. septembra 2010 (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia č. 07045-34/2010-OL z 15.
decembra 2010 (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia č. 07045-35/2011-OL z 24. marca 2011 (oznámenie č.
89/2011 Z.z.), opatrenia č. 07045-36/2011-OL z 22. júna 2011 (oznámenie č. 195/2011 Z.z.), opatrenia č.
07045-37/2011-OL z 20. septembra 2011 (oznámenie č. 306/2011 Z.z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č.
07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z.z.) a opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL
(oznámenie č. 27/2012 Z.z.) sa mení takto:
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1
k opatreniu č. 07045/2003-OAP
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Rozsah regulácie cien výrobkov, služieb a výkonov
Číslo
Názov položky
položky
1.
Transfúzne lieky a individuálne pripravované humánne lieky
(1) Pevné ceny transfúznych liekov pripravovaných podľa § 13 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Podmienky regulácie cien individuálne pripravovaných humánnych liekov sú uvedené v prílohe č. 3.
Číslo
Názov položky
položky
2.
Odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov v lekárňach (taxa laborum)
Maximálne ceny za odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov v lekárňach (taxa laborum) sú
uvedené v prílohe č. 2.
Číslo
Názov položky
položky
3.
Ženské materské mlieko
Ženské materské mlieko, ktoré sa pripravuje v bankách ženského materského mlieka zdravotníckych zariadení
ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Maximálne ceny sú uvedené v prílohe č. 2.
Číslo
Názov položky
položky
4.
Optické výkony
Maximálne ceny sú uvedené v prílohe č. 2.
Číslo
Názov položky
položky
5.
Tkanivá a bunky na účely transplantácie
Tkanivá a bunky na účely transplantácie podľa § 35 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 282/2006 Z. z.
Maximálne ceny sú uvedené v prílohe č. 2.
Číslo
Názov položky
položky
6.
Obchodné výkony

Kód CPA
46.46.11
46.46.12
47.00.74
47.00.75
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(1) Maximálne ceny obchodného výkonu sa ustanovujú pre
a) humánne lieky okrem rádiofarmák dodávané zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa tabuľky č. 1,
b) humánne lieky dodávané zariadeniam lekárenskej starostlivosti na účely ich výdaja pacientom podľa
tabuľky č. 2, okrem liekov, výdaj ktorých nie je viazaný na lekársky predpis a súčasne nie sú zaradené
v zozname kategorizovaných liekov podľa § 8 zákona 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 (ďalej len „zákon“),
c) humánne lieky dodávané zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa tabuľky č. 2, okrem
1. liekov, výdaj ktorých nie je viazaný na lekársky predpis a súčasne nie sú zaradené v zozname
kategorizovaných liekov podľa § 8 zákona,
2. liekov podľa písmen d) a e),
d) očkovacie látky registrované v Slovenskej republike dodávané zariadeniam ambulantnej zdravotnej
starostlivosti podľa tabuľky č. 3,
e) rádiofarmaká spoločnou maximálnou cenou obchodného výkonu držiteľa povolenia na veľkodistribúciu
liekov a držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výške najviac 10,00 %,
f) dietetické potraviny dodávané zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa tabuľky č. 1,
g) dietetické potraviny zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín podľa § 59 zákona
dodávané zariadeniam lekárenskej starostlivosti na účely ich výdaja pacientom podľa tabuľky č. 2,
h) dietetické potraviny zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín podľa § 59 zákona
dodávané zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa tabuľky č. 2,
i)

zdravotnícke pomôcky dodávané zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti spoločnou maximálnou
cenou obchodného výkonu dodávateľa zdravotníckych pomôcok a držiteľa povolenia na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti vo výške najviac 10,00 %,

j)

zdravotnícke pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok podľa § 31 zákona
dodávané zariadeniam lekárenskej starostlivosti a očným optikám na účely ich výdaja pacientom
maximálnou cenou obchodného výkonu
1. dodávateľa zdravotníckych pomôcok vo výške najviac 8,50 % a
2. držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo očnej optiky vo výške najviac 11,50 %,

k) zdravotnícke pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok podľa § 31 zákona
dodávané zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti maximálnou cenou obchodného výkonu
1. dodávateľa zdravotníckych pomôcok vo výške najviac 8,50 % a
2. držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti najviac 11,50 %.
(2) Maximálne ceny obchodného výkonu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a
poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1 sa neuplatňujú pri liekoch
a zdravotníckych pomôckach, ktoré obstarala zdravotná poisťovňa podľa § 6 ods. 13 písm. b) zákona č.
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Ak sa na obehu výrobku podľa odseku 1 zúčastní viac osôb, celková cena obchodného výkonu sa dohodne
najviac do výšky podľa odseku 1.
(4) Maximálne ceny obchodného výkonu podľa odseku 1 sa vypočítavajú bez dane z pridanej hodnoty z cien
skutočne vyúčtovaných výrobcom alebo dovozcom vrátane dovozného cla a dopravných nákladov.
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Tabuľka č. 1
Základ pre maximálnu cenu
obchodného výkonu – skutočne
účtovaná cena od výrobcu alebo
dovozcu v eurách
do 2,66
od 2,67 do 5,31
od 5,32 do 7,97
od 7,98 do 13,28
od 13,29 do 23,24
od 23,25 do 39,83
od 39,84 do 73,03
od 73,04 do 165,97
od 165,98 do 331,94
od 331,95 do 663,88
viac ako 663,88

Spoločná maximálna cena obchodného výkonu v eurách a percentách u
držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, dodávateľa dietetických
potravín
a
držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo
verejnej lekárni
0,00 eura
+ 14,10 % základu
0,37 eura
+ 11,10 % základu presahujúceho 2,66 eura
0,67 eura
+ 8,10 % základu presahujúceho 5,31 eura
0,88 eura
+ 5,10 % základu presahujúceho 7,97 eura
1,16 eura
+ 3,30 % základu presahujúceho 13,28 eura
1,48 eura
+ 2,70 % základu presahujúceho 23,24 eura
1,93 eura
+ 2,40 % základu presahujúceho 39,83 eura
2,73 eura
+ 2,25 % základu presahujúceho 73,03 eura
4,82 eura
+ 2,10 % základu presahujúceho 165,97 eura
8,31 eura
+ 1,95 % základu presahujúceho 331,94 eura
14,78 eura
+ 1,80 % základu presahujúceho 663,88 eura

Tabuľka č. 2
Základ pre maximálnu
Maximálna cena obchodného výkonu v eurách a percentách
cenu obchodného
výkonu – skutočne
u držiteľa povolenia na poskytovanie
u držiteľa povolenia na veľkodistribúciu
účtovaná cena od
lekárenskej starostlivosti vo verejnej
liekov a dodávateľa dietetických potravín
výrobcu alebo
lekárni
dovozcu v eurách
od 0,00 do 2,66 0,00 eura
+ 14,10 % základu
0,00 eura
+ 32,90 % základu
+ 11,10 % základu
+ 25,90 % základu
od 2,67 do 5,31 0,37 eura
presahujúceho 2,66 eura
0,87 eura
presahujúceho 2,66 eura
+ 8,10 % základu
+ 18,90 % základu
presahujúceho 5,31 eura
presahujúceho 5,31 eura
od 5,32 do 7,97 0,67 eura
1,56 eura
+ 5,10 % základu
+ 11,90 % základu
od 7,98 do 13,28 0,88 eura
presahujúceho 7,97 eura
2,06 eura
presahujúceho 7,97 eura
+ 3,30 % základu
+ 7,70 % základu
od 13,29 do 23,24 1,16 eura
presahujúceho 13,28 eura
2,70 eura
presahujúceho 13,28 eura
+ 2,70 % základu
+ 6,30 % základu
presahujúceho 23,24 eura
presahujúceho 23,24 eura
od 23,25 do 39,83 1,48 eura
3,46 eura
+ 2,40 % základu
+ 5,60 % základu
od 39,84 do 73,03 1,93 eura
presahujúceho 39,83 eura
4,51 eura
presahujúceho 39,83 eura
+ 2,25 % základu
+ 5,25 % základu
od 73,04 do 165,97 2,73 eura
presahujúceho 73,03 eura
6,37 eura
presahujúceho 73,03 eura
+ 2,10 % základu
+ 4,90 % základu
presahujúceho 165,97 eura 11,25 eura presahujúceho 165,97 eura
od 165,98 do 331,94 4,82 eura
+ 1,95 % základu
+ 4,55 % základu
od 331,95 do 663,88 8,31 eura
presahujúceho 331,94 eura 19,38 eura presahujúceho 331,94 eura
14,78
+ 1,80 % základu
+ 4,20 % základu
viac ako 663,88
eura
presahujúceho 663,88 eura 34,48 eura presahujúceho 663,88 eura
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Tabuľka č. 3
Základ pre
Maximálna cena obchodného výkonu v eurách a percentách
maximálnu cenu
obchodného
výkonu –
u držiteľa povolenia na
u držiteľa povolenia na
u poskytovateľa ambulantnej
skutočne účtovaná veľkodistribúciu liekov
poskytovanie lekárenskej
cena od výrobcu a dodávateľa dietetických potravín starostlivosti vo verejnej lekárni zdravotnej starostlivosti
alebo dovozcu
v eurách
0,00
0,00
0,00
od 0,00 do 2,66 eura
14,10 % základu eura
+ 16,45 % základu eura
+ 16,45 % základu
+ 12,95 % základu
0,37
+ 11,10 % základu 0,44
+ 12,95 % základu 0,43
presahujúceho 2,66
od 2,67 do 5,31 eura
presahujúceho 2,66 eura eura presahujúceho 2,66 eura eura
eura
+ 9,45 % základu
presahujúceho 5,31
0,67
+ 8,10 % základu 0,78
+ 9,45 % základu 0,78
presahujúceho 5,31 eura eura presahujúceho 5,31 eura eura
eura
od 5,32 do 7,97 eura
+ 5,95 % základu
0,88
+ 5,10 % základu 1,03
+ 5,95 % základu 1,03
presahujúceho 7,97
eura
od 7,98 do 13,28 eura
presahujúceho 7,97 eura eura presahujúceho 7,97 eura eura
+ 3,85 % základu
+ 3,85 % základu
1,16
+ 3,30 % základu 1,35
presahujúceho 13,28 1,35
presahujúceho 13,28
eura eura
eura
od 13,29 do 23,24 eura
presahujúceho 13,28 eura eura
+ 3,15 % základu
+ 3,15 % základu
1,48
+ 2,70 % základu 1,73
presahujúceho 23,24 1,73
presahujúceho 23,24
od 23,25 do 39,83 eura
presahujúceho 23,24 eura eura
eura eura
eura
+ 2,8 % základu
+ 2,8 % základu
presahujúceho 39,83 2,25
presahujúceho 39,83
1,93
+ 2,40 % základu 2,26
presahujúceho 39,83 eura eura
eura eura
eura
od 39,84 do 73,03 eura
+ 2,625 % základu
+ 2,625 % základu
od 73,04 do 2,73
+ 2,25 % základu 3,19
presahujúceho 73,03 3,18
presahujúceho 73,03
eura eura
eura
165,97 eura
presahujúceho 73,03 eura eura
+ 2,45 % základu
+ 2,45 % základu
od 165,98 do 4,82
+ 2,10 % základu 5,63
presahujúceho 165,97 5,62 presahujúceho 165,97
331,94 eura
presahujúceho 165,97 eura eura
eura eura
eura
+ 2,275 % základu
+ 2,275 % základu
presahujúceho 331,94 9,69 presahujúceho 331,94
od 331,95 do 8,31
+ 1,95 % základu 9,69
663,88 eura
presahujúceho 331,94 eura eura
eura eura
eura
+ 2,10 % základu
+ 2,10 % základu
14,78
+ 1,80 % základu 17,24
presahujúceho 663,88 17,24 presahujúceho 663,88
eura eura
eura
viac ako 663,88 eura
presahujúceho 663,88 eura eura

Číslo
Názov položky
položky
7.
Výkony zdravotnej starostlivosti

Kód CPA
86.10
86.21
86.23
86.90

Ceny a podmienky regulácie cien určených výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných
zdravotníckymi zariadeniami sú uvedené v prílohe č. 4.

Príloha č. 2
k opatreniu č. 07045/2003-OAP

Maximálne ceny
1. Transfúzne lieky
a)
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Transfúzne lieky
Kód
T 1002
T 2002
T 3002
T 1003
T 2003
T 3003
T 1004
T 2004
T 3004
T 1005
T 2005
T 3005
T 1015
T 2015
T 3015
T 1016
T 2016
T 3016
T 1006
T 2006
T 3006
T 1007
T 2007
T 3007
T 1008
T 2008
T 3008
T 1009
T 2009
T 3009
T 0010
T 0112
T 0212
T 0312
T 0412
T 0512
T 0612
T 0411
T 0111
T 0511
T 0211
T 0611
T 0311
T 0113
T 0213

Názov transfúzneho lieku
Celá krv - vyšetrená
Celá krv - vyšetrená
Celá krv - vyšetrená
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty resuspendované
Erytrocyty resuspendované
Erytrocyty resuspendované
Erytrocyty bez buffy - coatu resuspendované
Erytrocyty bez buffy - coatu resuspendované
Erytrocyty bez buffy - coatu resuspendované
Erytrocyty bez buffy-coatu
Erytrocyty bez buffy-coatu
Erytrocyty bez buffy-coatu
Erytrocyty deleukotizované resuspendované
Erytrocyty deleukotizované resuspendované
Erytrocyty deleukotizované resuspendované
Erytrocyty deleukotizované
Erytrocyty deleukotizované
Erytrocyty deleukotizované
Erytocyty 3xpreprané
Erytocyty 3xpreprané
Erytocyty 3xpreprané
Erytrocyty deleukotizované 3x preprané
Erytrocyty deleukotizované 3x preprané
Erytrocyty deleukotizované 3x preprané
Erytrocyty 0 deleukotizované v AB plazme
Erytrocyty 0 deleukotizované v AB plazme
Erytrocyty 0 deleukotizované v AB plazme
Trombocyty z celej krvi
Trombocyty z celej krvi poolované
Trombocyty z celej krvi poolované
Trombocyty z celej krvi poolované
Trombocyty z celej krvi poolované
Trombocyty z celej krvi poolované
Trombocyty z celej krvi poolované
Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované
Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované
Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované
Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované
Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované
Trombocyty z celej krvi poolované deleukotizované
Trombocyty z celej krvi resuspendované
Trombocyty z celej krvi resuspendované

19

Jednotka
1 TU
1 Tum
1 Tup
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
3 TU
4 TU
5 TU
6 TU
7 TU
8 TU
3 TU
4 TU
5 TU
6 TU
7 TU
8 TU
3 TU
4 TU

Pevná cena
62,01
41,33
15,87
41,63
27,75
13,88
45,01
30,01
15,00
45,01
30,01
15,00
51,25
34,16
17,09
75,52
50,36
25,16
78,74
52,48
26,26
65,26
43,52
21,74
95,76
63,87
31,93
125,80
84,81
42,42
39,77
123,88
160,19
196,47
232,76
269,04
305,82
230,00
266,31
302,56
338,88
375,16
411,44
125,54
161,49

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

T 0313
T 0413
T 0513
T 0613
T 0012
T 0013
T 0014
T 0015
T 0016
T 0017
T 1018
T 2018
T 3018
T 1019
T 2019
T 3019
T 0022
T 0023
T 0024
T 0098
T 0099

Trombocyty z celej krvi resuspendované
Trombocyty z celej krvi resuspendované
Trombocyty z celej krvi resuspendované
Trombocyty z celej krvi resuspendované
Trombocyty z aferézy
Trombocyty z aferézy deleukotizované
Trombocyty z aferézy HLA typované
Trombocyty z aferézy HLA typované deleukotizované
Granulocyty z aferézy
Lymfocyty z aferézy
Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi
Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi
Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi
Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi deleukotizovaná
Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi deleukotizovaná
Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi deleukotizovaná
Celá krv autológna
Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované autológne
Plazma čerstvo zmrazená z celej krvi autológna
Koncentrát KB autológny
Koncentrát KB alogénny

5 TU
6 TU
7 TU
8 TU
1 TU (konc.)
1 TU (konc.)
1 TU (konc.)
1 TU (konc.)
1 TU (konc.)
1 TU (konc.)
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TUm
1 TUp
1 TU
1 TU
1 TU
1 TU
1 TU

197,30
233,09
268,90
304,69
493,99
536,11
526,12
568,28
603,66
587,07
45,41
30,27
15,14
85,84
57,23
28,61
62,01
68,05
71,50
1007,47
751,31

b)

Cena transfúzneho lieku zahŕňa všetky náklady spojené s vyšetrením darcu, odberom krvi, vyšetrením
krvi, náklady na spracovanie, prípravu a uskladnenie transfúznych liekov a zisk.

c)

Pri požiadavke odberateľa na špeciálne spracovanie lieku sa k cene lieku podľa písmena a) pripočítava
cena týchto položiek:

Por.
číslo

Kód

1

T 0025

Zdravotnícka pomôcka na rozplňovanie krvného prípravku

1 sada

49,62

2

T 0026

1 antigén

16,73

3

T 0027

1 výkon

17,26

4
5
6

T 0030
T 0031
T 0032

Typovanie 1 antigénu erytrocytov
Vyhľadávanie kompatibilného prípravku erytrocytov z registra
darcov krvi
Ožiarenie krvného lieku
Laboratórny filter na erytrocyty
Laboratórny filter na trombocyty

1 TU
1 kus
1 kus

65,16
35,38
23,57

Položka

Jednotka

Pevná cena

Vysvetlivky:
1 TU = 1 transfúzna jednotka : množstvo krvného prípravku získaného zo 450 ml krvi
odobratej do 63 ml konzervačného roztoku
1 TU m = 1 malá transfúzna jednotka:
krv 200 – 350 ml
erytrocyty 90 – 190 ml
plazma 60 – 150 ml
1 TU p = 1 pediatrická transfúzna jednotka:
krv 50 – 190 ml
erytrocyty 50 – 80 ml
plazma 30 – 50 ml
1 TU (konc.) = 1 transfúzna jednotka (trombocytového, granulocytového, lymfocytového) koncentrátu
1 koncentrát trombocytov pripravených aferézou obsahuje 2 x 10 11 trombocytov
AB palzma = plazma získaná od darcu s krvnou skupinou AB
HLA = human leukocyte antigens (HLA systém je ľudský histokompatibilný systém)
KB = krvotvorné bunky
konc. = koncentrát
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2. Odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov vo
verejných lekárňach (TAXA LABORUM)
2.1. Maximálne sadzby za odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov vo
verejných lekárňach (taxa laborum) uhrádzané zdravotnou poisťovňou:
Odborné lekárnické výkony
1. skupina: Zmiešanie dvoch alebo viac tekutých liečivých látok
1 - 50 g
51 - 300 g
301 - 500 g
501 - 1000 g

MCV
0,73
0,76
0,90
1,19

2. skupina: Príprava nosových alebo ušných kvapiek
1 - 30 g
31 - 50 g
51 - 200 g

2,69
2,95
3,19

3. skupina: Rozpúšťanie jednej alebo viacerých látok v rozpúšťadle
1 - 50 g
51 - 300 g
301 - 1000 g

1,16
1,33
1,63

4. skupina: Príprava očných kvapiek alebo očných vôd vrátane sterilizácie
1 - 20 g
21 - 50 g
51 - 200 g

2,95
3,19
3,55

5. skupina: Príprava emulzií, suspenzií alebo gélov
1 - 50 g
51 - 300 g
301 - 500 g
501 - 1000 g

2,56
2,82
3,45
4,81

6. skupina: Príprava delených práškov v želatínových tobolkách
1 - 10 ks
11 - 20 ks
21 - 30 ks
31 - 50 ks
51 - 100 ks

2,79
3,25
3,68
4,38
5,28

7. skupina: Príprava mastí a pást
1 - 50 g
51 - 200 g
201 - 300 g
301 - 500 g
501 - 1000 g

1,23
1,56
1,86
2,16
2,79

8. skupina: Príprava čapíkov, globulí, tyčiniek
do 10 ks
11 - 20 ks
21 - 30 ks
31 - 50 ks

3,75
3,98
5,08
5,97

9. skupina: Príprava očných mastí vrátane sterilizácie
1 - 20 g
21 - 50 g
51 - 100 g

3,98
5,58
7,57
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10. skupina: Konečná úprava hromadne vyrábaného lieku bez antimikrobiálnej
prísady pred výdajom vrátane rozpúšťadla - za každé balenie

0,80

11. skupina: Sadzby za ďalšie špeciálne pracovné postupy (práce)
a) príprava individuálne pripravovaného lieku v aseptickom prostredí
b) sterilizácia individuálne pripravovaného lieku

9,59
2,26

12. skupina: Dispenzácia - rozvažovanie, rozpočítavanie, rozplňovanie liečiv a ich
úprava vrátane rozpúšťadla

0,27

13. skupina: Príprava jemných práškov (vrátane preosievania)
1 - 100 g
101 - 200 g
201 - 300 g
301 - 400 g
401 - 500 g
501 - 600 g
601 - 700 g
701 - 800 g
801 - 900 g
901 - 1000 g

2,36
2,79
3,42
3,65
3,78
4,02
4,45
4,75
4,91
5,18

14. skupina: I. Príprava rôznych liekových foriem do zásoby
Zmes tekutých látok alebo prípravkov do 1000 g
Roztoky vrátane filtrácie do 1000 g
Emulzie, suspenzie do 1000 g
Sirupy do 1000 g
Sirupy s extrakciou drog do 1000 g
Jemné prášky vrátane preosievania do 1000 g
Delené prášky v želatínových kapsulách do 100 ks
Masti, pasty do 1000 g
Čapíky, globulky, tyčinky do 100 ks

1,19
2,62
4,81
2,82
4,98
5,18
5,28
2,79
7,57

15. skupina: II. Príprava rôznych liekových foriem do zásoby
Zmes tekutých látok alebo prípravkov do 5000 g
Roztoky vrátane filtrácie do 5000 g
Emulzie, suspenzie do 5000 g
Sirupy do 5000 g
Sirupy s extrakciou drog do 5000 g
Jemné prášky vrátane preosievania do 5000 g
Delené prášky v želatínových kapsulách do 200 ks
Masti, pasty do 5000 g
Čapíky, globulky, tyčinky do 200 ks

2,26
3,32
7,10
5,64
8,36
8,17
8,96
6,37
8,56

16. skupina: III. Príprava rôznych liekových foriem do zásoby
Zmes tekutých látok alebo prípravkov do 10000 g
Roztoky vrátane filtrácie do 10000 g
Emulzie, suspenzie do 10000 g
Delené prášky v želatínových kapsulách do 300 ks
Masti, pasty do 10000 g
Čapíky, globulky, tyčinky do 300 ks

3,62
4,61
8,40
10,56
10,36
10,16

17. skupina: Príprava žuvačiek s lokálnymi anestetikami
1 - 10 ks
11 - 20 ks
21 - 50 ks

3,39
4,58
5,78
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2.2. Maximálne sadzby za odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov vo
verejných lekárňach (taxa laborum) neuhrádzané zdravotnou poisťovňou:
Odborné lekárnické výkony
18. skupina: Príprava výluhov z drog
1 - 50 g
51 - 300 g
301 - 500 g
501 - 1000 g
19. skupina: Príprava čajových zmesí
1 - 200 g
201 - 300 g
301 - 500 g
501 - 1000 g

MCV
2,56
2,82
3,45
4,81

1,16
1,39
1,79
3,15

20. skupina: Príprava dezinfekčných roztokov
a) Solutio galli valerio - príprava z koncentrátu
1 - 1000 g
1001 - 5000 g
5001 - 10000 g
10001 - 30000 g
30001 - 50000 g
50001 - 100000 g
b) Solutio galli valerio - príprava zo substancií
1 - 1000 g
1001 - 5000 g
5001 - 10000 g
10001 - 30000 g
30001 - 50000 g
50001 - 100000 g
c) PERSTERIL
1 - 1000 g
1001 - 5000 g
5001 - 10000 g
10001 - 30000 g
30001 - 50000 g
50001 - 100000 g

1,13
1,93
2,26
2,92
3,72
5,31
1,59
2,82
3,39
4,51
5,64
7,34
1,69
2,49
3,05
3,78
4,75
6,37

21. skupina. Príprava odmerných roztokov
Odmerný roztok kyseliny chlórovodíkovej
Odmerný roztok kyseliny sírovej
Odmerný roztok hydroxidu sodného
Odmerný roztok bromičnanu draselného
Odmerný roztok dvojchromanu draselného
Odmerný roztok dusičnanu olovnatého
Odmerný roztok bromidu jodného
Odmerný roztok dusičnanu strieborného
Odmerný roztok chelatonu
Odmerný roztok tiosíranu sodného
Odmerný roztok síranu zinočnatého
Odmerný roztok tiokyanatanu amónneho
Odmerný roztok jódu
Odmerný roztok manganistanu draselného
Odmerný roztok kyseliny chloristej

6,21
7,00
8,36
4,18
4,18
4,18
2,49
9,36
9,36
9,36
6,67
6,67
6,67
10,39
17,39
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2.3. Kódové označenie odborných lekárnických výkonov
Rozpätie MCV
do 1,00 vrátane
od 1,01 do 2,00 vrátane
od 2,01 do 4,00 vrátane
od 4,01 do 10,00 vrátane
od 10,01 do 20,00 vrátane
viac ako 20,01

Kód
M01000
M01001
M01002
M01003
M01004
M01005
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3. Ženské materské mlieko, ktoré sa pripravuje v bankách ženského
materského mlieka zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti
Por. číslo
Výrobkok
1
Ženské materské mlieko s nákladmi na jeho odber
Ženské materské mlieko bez nákladov na jeho odber
2

25

Množstvo
1000 ml
1000 ml

MCV
27,79
21,25

4. Optické výkony
Por. Klasifikácia
Kód
Výkon
číslo produkcie
1
33.20.41
O00174 Prispôsobenie dovezeného okluzora
2

33.20.41

O00196

3

33.20.41

O00197

4

33.20.41

O00198

5
6

33.20.41
32.50.41

O28550
O00685

7

32.50.41

O00689

Doplnok

Úprava rámu okluzora a
zacvičenie pacienta
Vyhotovenie štandardného okluzora
Prispôsobenie štandardného
okluzora
Vyhotovenie neštandardného okluzora Prispôsobenie neštandardného
okluzora
Vyhotovenie nadstavca pri
Prispôsobenie nadstavca pri
jednostrannej ptóze
jednostrannej ptóze
Farbenie kontaktnej šošovky
Aplikácia kontaktných šošoviek liatych Prvý predaj
a TTC
vrátane očného vyšetrenia
Aplikácia oklúznych kontaktných
Prvý predaj
šošoviek
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MJ

MCV

KUS

0,56

KUS

0,83

KUS

1,43

KUS

1,00

KUS
PÁR

27,75
4,91

KS

5,61

5. Tkanivá a bunky na účely transplantácie
a) Tkanivá a bunky na účely transplantácie
Por. číslo

Kód

Názov transplantátu

MJ

1
2
3
4
5

100 301
100 302
100 303
100 304
100 305

1 cm 2
1 cm 2
1 cm 2
1 cm 2
1 kus

0,31
0,19
9,55
9,68
16,73

6
7

100 306
100 307

1 cm 2
1 balenie

0,46
212,00

8

100 308

1 kus

86,25

9

100 309

1 kus (maximálne 150 g)

145,96

10

100 310

1 kus (maximálne 150 g)

597,49

11

100 311

1 kus (maximálne 150 g)

597,49

12

100 312

1 kus

828,62

13

100 313

1 ml

340,21

14

100 314

Kožný alotransplantát mrazený
Kožný xenotransplantát mrazený
Keratinocyty kultivované čerstvé
Keratinocyty kultivované mrazené
Amnion mrazený pre oftalmológiu 4x4
cm
Amnion mrazený
Limbálne bunky kultivované na amniovej
membráne 4x4 cm
Kostný autotransplantát mrazený
(individuálne pripravený)
Kostný alotransplantát mrazený (hlava
femuru)
Kostný alogénny kortikálny transplantát
mrazený
Kostný alogénny kortiko spongiózny
transplantát mrazený
Šľachový transplantát BTB (kosť-šľacha
kosť) (jedna polovica z pozdĺžne
rozdeleného ligamentum patelle
s dvoma kostenými blokmi z tibie
a pately)
Chondrocyty kultivované autológne
(10x106)
Srdcová chlopňa alogénna mrazená
(aortálna alebo pulmonálna chlopňa so
segmentom aorty alebo arteria
pulmonalis)

1 kus

614,40

15

100 315 Cievny alotransplantát mrazený
(segment aorty, arteria femoralis, alebo
vena saphena magna v dĺžke do 30 cm)

1 kus

614,40

16

100 316 Autológne osteoblasty kultivované
(10x106)
100 317 Autológny bunkový implantát
Chondroautocell

1 balenie (1 ml)

1293,07

1 kus (2x2 cm)

3630,00

17

MCV

b) Ceny tkanív a buniek na účely transplantácie podľa písm. a) položky s poradovým číslom 1 až 16
zahŕňajú všetky náklady spojené s vyšetrením darcu, odberom tkaniva a buniek, vyšetrením tkaniva a
buniek, náklady na spracovanie, prípravu a uskladnenie tkanív a buniek a zisk.
Ceny tkanív a buniek na účely transplantácie podľa písm. a) položka s poradovým číslom 17 zahŕňajú
všetky náklady na spracovanie, prípravu a uskladnenie tkanív a buniek a zisk.

Vysvetlivky k skratkám:
Por. číslo:
MJ:
MCV:
Pevná cena:

poradové číslo
merná jednotka
maximálna výrobná cena alebo maximálna dovozná cena v eurách bez dane z pridanej hodnoty
pevná cena v eurách
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Príloha č. 3
k opatreniu č. 07045/2003-OAP

Podmienky regulácie cien individuálne pripravovaných humánnych liekov
(1) Na účely regulácie cien individuálne pripravovaných humánnych liekov sa ich ceny tvoria súčtom
a) cien spotrebovaných liečiv a pomocných látok, vrátane technických pomocných látok,
b) cien použitých obalov a pomocného obalového materiálu bez ceny obchodného výkonu maloobchodu,
napríklad nálepky na označovanie liečiv na obaloch, materiál na adjustáciu; ak sa pri príprave lieku
hradeného na základe verejného zdravotného poistenia použije nadštandardný obalový materiál, ktorý je
viazaný na modernú technológiu prípravy pre výrobu vysoko a nízko viskóznych receptúr vo
farmaceutickom odvetví, je možné zahrnúť jeho cenu do ceny lieku, ak sa na tom výrobca alebo dovozca
vopred dohodne s príslušnou zdravotnou poisťovňou,
c) príslušnej ceny za odborné lekárenské výkony (taxa laborum) uvedené v prílohe č. 2 položke 2,
d) dane z pridanej hodnoty, ak ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty.
(2) Na účely regulácie cien podľa odseku 1 písm. a) sa predajná cena liečiv a pomocných látok určuje
takto:
a) pri liečivách a pomocných látkach, pri ktorých je podľa platného liekopisu nevyhnutné overovať totožnosť
chemickou, fyzikálno-chemickou alebo fyzikálnou skúškou, sa nadobúdacia cena liečiv a pomocných látok
môže zvýšiť maximálne o 50 %,
b) pri liečivách a pomocných látkach, pri ktorých je podľa platného liekopisu nevyhnutné overovať totožnosť
makroskopicky, sa nadobúdacia cena liečiv a pomocných látok môže zvýšiť maximálne o 20 %,
c) cena čistenej vody v množstve predpísanom na lekárskom predpise; cena čistenej vody použitej pri
príprave lieku ako pomocná látka, napr. na rozpustenie tuhých látok pri príprave mastí, sirupov, v použitom
množstve, vyznačenom na lekárskom predpise alebo na objednávke,
d) použité množstvo technických pomocných látok sa vyznačuje na lekárskom predpise alebo na objednávke.
(3) K súčtu cien tvorených podľa odseku 1 sa pripočíta za
a) rozplnenie do zásoby pripraveného lieku do vhodného obalu a za jeho konečnú úpravu na výdaj aj cena za
dispenzáciu podľa prílohy č. 2 položka 2 skupiny 12; táto cena platí aj za úpravu antibiotických sirupov
alebo iných perorálne používaných hromadne vyrábaných liekov dodávaných v suchej forme do tekutej
formy, pričom cena takto upraveného hromadne vyrábaného lieku sa tvorí súčtom jeho predajnej ceny
a ceny za dispenzáciu; použité rozpúšťadlo je zahrnuté v cene za dispenzáciu,
b) úpravu hromadne vyrábaných liekov dodávaných v suchej forme do tekutej formy na aplikáciu do nosa,
oka a ucha aj cena podľa prílohy č. 2 položka 2 skupiny 10, a to k cene hromadne vyrábaných liekov;
použité rozpúšťadlo je zahrnuté v cene odborného lekárenského výkonu,
c) prípravu lieku, ktorá si vyžaduje prácu v aseptickom prostredí aj cena podľa prílohy č. 2 položka 2 skupiny
11 písm. a), a to k príslušnej cene za odborné lekárenské výkony; cena sa rozpočíta na všetky balenia lieku
pripravené pri jednom technologickom procese,
d) sterilizáciu lieku aj cena podľa prílohy č. 2 položka 2 skupiny 11 písm. b), a to za odborné lekárenské
výkony; cena sa rozpočítava na všetky balenia lieku pripravené v jednom sterilizačnom cykle.
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(4) Ak sa pri príprave lieku vykonávajú rôzne odborné lekárenské výkony, uvádza sa len odborný
lekárenský výkon s najvyššou cenou; ak sa vykonáva ten istý výkon viackrát, príslušná cena sa pripočítava len
raz.
(5) Ak sa pripravuje liek vo väčších množstvách ako uvádza cenník, vypočítava sa maximálna cena vo
výške zodpovedajúcej násobku príslušnej ceny za najväčšie množstvo v príslušnej skupine odborných
lekárenských výkonov podľa prílohy č. 2 položka 2.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Uhliarik, v.r.
minister
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6.
ROZHODNUTIE
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice

Bratislava 30. 1. 2012
Číslo: S09201-OP-2011

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových
organizácií podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
mení
s účinnosťou od 1. februára 2012
zriaďovaciu listinu Detskej nemocnice Košice zo dňa 18. 12. 1990 číslo: 1842/1990 - A/I - 3
v znení Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11. 12. 1991 číslo
3909/1991-A, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej nemocnice Košice zo dňa
2. 12. 2002 číslo: M/5280/2002, číslo: SOČ 5221/2002/OP, v znení Rozhodnutia o zmene
zriaďovacej listiny Detskej nemocnice Košice zo dňa 26. 6. 2003 číslo: M/4355/2003, číslo: VR
LP – 461/2003/SP/Var, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej
nemocnice Košice zo dňa 20. 2. 2004 číslo: 20468/2004 – OEP/AK, číslo: 07580/2004 –
OPP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice zo
dňa 31. 5. 2005 číslo: 16557 – 4/2005 – SP, v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny
Detskej fakultnej nemocnice Košice zo dňa 27. 2. 2006 číslo: 10568 – 2/2006 – SP, v znení
Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice zo dňa 30. 8. 2006
číslo: 21707 – 4/2006 – SP a v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej
nemocnice Košice číslo: 11524 – 5/2008 – OP zo dňa 7. 4. 2008
takto:
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený v bode 3. Spoločné liečebné a vyšetrovacie
zložky dopĺňa o písm. c), d), e) a f), ktoré znejú:
„c) laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,
d) laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,
e) laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii,
f) laboratórne metódy špeciálnej diagnostiky.“
V časti upravujúcej predmet činnosti sa text uvedený v bode 12. „Poskytovanie jednodňovej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (od 0 do 18 rokov + 364 dní) v odbore otorinolaryngológia“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„12. Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (od 0 do 18 rokov +
364 dní) v odbore otorinolaryngológia a v odbore detská chirurgia.“
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V časti upravujúcej predmet činnosti sa text dopĺňa o bod 13., ktorý znie:
„13. Centrum na očkovanie detí s komplikáciami a kontraindikáciami očkovania.“

Ivan U h l i a r i k, v.r.
minister
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití
týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou
zdravotnej dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť
okamžite oznámiť policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu
zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je
pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:
VYDUR s.r.o.
ambulancia
pre deti a
dorast
Fedinova 9
Bratislava

P00460008201
MUDr. Marta Špániková
všeobecný lekár
pre deti a dorast
A73636008
2

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 06.02.2012.
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