Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Bratislava, 15. 07. 2022
Číslo: S11606-2022-OKC-12009

ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako
príslušný orgán podľa § 29 ods. 2 a § 41 ods. 1 a § 74 ods. 3 a § 76 ods. 2 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“) rozhodlo v konaní s týmito účastníkmi konania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava 851 04,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Švajčiarsko,
WSAUD A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Dánsko,
Interton A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Dánsko,
Audifon GmbH, Verner-von-Siemens-Str. 2, 99625 Kölleda, Nemecko,
Hansaton Akustik GmbH, Sachsenkamp 5, 20097 Hamburg, Nemecko,
Unitron Hearing Ltd., 20 Beasley Drive, N2G 4X1 Kitchener, Ontario, Kanada,
Sivantos GmbH, Henri-Dunant-Strasse 100, 91058 Erlangen, Nemecko,
GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Dánsko,
Audionika, s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná, Česká republika,
Bernafon AG, Morgenstrasse 131a, CH-018 Bern, Švajčiarsko,
Beltone A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Dánsko,
Oticon A/S, Kongebakken 9, 2765 Smorum, Dánsko,
Signia, Henri-Dunant-Strasse 100, 91058 Erlangen, Nemecko,
PHONAK AG, Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stäfa, Švajčiarsko
takto:
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa menia charakteristiky
podskupín zdravotníckych pomôcok nasledovne:

PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU
ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
N1
NAČÚVACIE
PRÍSTROJE S
PRÍSLUŠENSTVOM

MNOŽSTVOVÝ

TRIEDA

LIMIT
N1.2 Závesné načúvacie
prístroje pre dospelých

N1.3 Zvukovodové
načúvacie prístroje pre
dospelých a načúvacie
prístroje typu RIC, RITE

INDIKAČNÉ
OBMEDZENIE

pri jednostrannej nedoslýchavosti
u dospelých kus za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti
u dospelých dva kusy za päť
rokov
pri jednostrannej nedoslýchavosti
u dospelých kus za päť rokov
pri obojstrannej nedoslýchavosti u
dospelých dva kusy za päť rokov

Odôvodnenie
I.
Skutkové okolnosti
Zverejnením oznámenia o začatí konania na webovom sídle ministerstva bolo dňa
24.5.2022 z podnetu ministerstva začaté konanie vo veci zmeny charakteristík podskupín
zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
(ďalej len „podskupiny zdravotníckych pomôcok“) v zmysle 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.
II.
Relevantná právna úprava
Podľa § 29 ods. 2 zákona pre každú zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok sa určuje podskupina zdravotníckych pomôcok a
jej charakteristiky, pričom o zmene určenia podskupiny zdravotníckych pomôcok môže
ministerstvo rozhodnúť aj z vlastného podnetu.
Podľa § 29 ods. 5 písm. b) a c) zákona pre každú podskupinu zdravotníckych pomôcok
sa môže určiť aj indikačné obmedzenie a množstvový limit.
Podľa § 41 ods. 1 o zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok
rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 36 alebo z vlastného podnetu.
Podľa § 41 ods. 3 pri rozhodovaní o zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych
pomôcok sa prihliada najmä na
a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b) účinnosť a bezpečnosť použitia zdravotníckych pomôcok,

c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a
predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
d) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.
Podľa § 74 zákona konanie začína na návrh účastníka alebo z podnetu ministerstva.
Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka bolo doručené ministerstvu. Ak sa konanie
začína dňom z podnetu ministerstva, je konanie začaté dňom, keď ministerstvo urobilo voči
účastníkovi konania prvý úkon. O začatí konania ministerstvo upovedomí všetkých účastníkov
konania.
Podľa § 76 ods. 2 zákona o začatí konania, ktoré ministerstvo začalo z vlastného
podnetu, upovedomí ministerstvo účastníkov konania oznámením o začatí konania. Zverejnenie
oznámenia o začatí konania na webovom sídle ministerstva sa považuje za doručenie
oznámenia o začatí konania všetkým účastníkom konania.

III.
Posúdenie žiadosti poradným orgánom
Podľa § 91 ods. 1 písm. a) bod. 2 v spojení § 91 ods. 2 zákona poradným orgánom
ministra pre konania vo veciach kategorizácie je Kategorizačná komisia pre zdravotnícke
pomôcky (ďalej len „kategorizačná komisia“).
Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky odborne posúdila konanie začaté z
podnetu ministerstva a dospela k záveru, že konanie spĺňa kritériá kategorizácie zdravotníckych
pomôcok podľa § 41 ods. 1 v súlade s § 74 ods. 3 a § 76 ods. 2 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 a odporúča konanie vo veci zmeny charakteristík podskupín
zdravotníckych pomôcok zaradených v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
odsúhlasiť nasledovne:
„Množstvový limit v podskupine N1.2 Závesné načúvacie prístroje pre dospelých pri
obojstrannej nedoslýchavosti sa rozširuje na dva kusy za päť rokov.“

IV.
Posúdenie žiadosti ministerstvom
Ministerstvo preskúmalo a odborne posúdilo odporúčanie poradného orgánu v celom
rozsahu. Ministerstvo sa stotožnilo so záverom kategorizačnej komisie na zmenu množstvového
limitu v podskupine N1.2 Závesné načúvacie prístroje pre dospelých tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 82 ods. 1 zákona podať námietky na
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky do siedmich dní od doručenia rozhodnutia.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Podľa § 82 ods. 4 a 5 zákona ten, kto podáva námietky, je povinný zložiť na účet
ministerstva kauciu v sume 3000 eur. Kaucia musí byť pripísaná na účet ministerstva najneskôr
v nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na podanie námietok, inak sa konanie o
námietkach zastaví. Ministerstvo kauciu vráti, ak minister námietkam čo aj len čiastočne
vyhovel.

Vladimír Lengvarský
minister

Toto rozhodnutie sa považuje za doručené všetkým účastníkom konania dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Elektronický portál Kategorizácia
(http://kategorizacia.mzsr.sk) je súčasťou webového sídla ministerstva.

