MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava, 5.2.2019
Číslo: S05413-2019-OKC
Výzva na doplnenie žiadosti alebo príloh
V zmysle ustanovenia § 75 ods. 7 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vás
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyzýva, aby ste v zákonom
určenej sedemdňovej lehote od doručenia tejto výzvy v súlade s § 45 zákona odstránili nedostatky Vašej
žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok (ďalej len
„žiadosť“).
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať v o doplnenie nasledovného:
a) v súlade s § 94 ods. 8 zoznam iných členských štátov, v ktorých má zdravotnícka pomôcka
úradne určenú cenu s uvedením overiteľných zdrojov údajov o cene zdravotníckej pomôcky
b) podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 152 doplniť platbu za žiadosť
na účet MZ SR vo výške 350 Eur, nakoľko pri predpokladanej spotrebe podľa vašej žiadosti
medzi 2000 až 100 000 Eur je celkový poplatok 580 Eur.
c) v žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych
zdravotníckych materiálov a úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zjednotiť názov a
doplnok k názvu s údajmi uvedenými na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
Lehota na rozhodnutie o žiadosti začína plynúť až od riadneho doplnenia žiadosti alebo príloh.
Ak zistené nedostatky nebudú odstránené v zákonom určenej sedemdňovej lehote, ministerstvo
konanie o žiadosti zastaví.
Elektronický portál Kategorizácia (http://kategorizacia.mzsr.sk) umožňuje vykonať doplnenie
žiadosti alebo príloh iba raz počas plynutia lehoty na ich doplnenie. Viacnásobné (opakované) dopĺňanie
žiadosti alebo príloh nie je možné.

PharmDr. Miriam Vulevová, MBA
riaditeľka odboru kategorizácie, cenotvorby

Táto výzva sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle ministerstva. Elektronický portál Kategorizácia (http://kategorizacia.mzsr.sk) je súčasťou
webového sídla ministerstva.

