MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava, 10.1.2019
Číslo: S02078-2018-OKC-9608

ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Äministerstvo³ ) ako príslušný
orgán podľa §50 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 Äzákon³ ) rozhodlo v konaní s týmito
účastníkmi konania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
NEURELEC, 2720 chemin St Bernard, 062 21 Vallauris
takto:
konanie vo veci zaradenia zdravotníckej pomôcky X04669 Implantát kochleárny Neuro Zti
CLA / Neuro Zti EVO a Procesor Neuro One ku kochleárnym implantátom, s prílsušenstvom do
zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradného určenia ceny
zdravotníckej pomôcky sa zastavuje podľa § 78 ods. 1 písm. d) zákona.
Odôvodnenie
Ministerstvu bola doručená žiadosť výrobcu zdravotníckej pomôcky NEURELEC, 2720
chemin St Bernard, 062 21 Vallauris (ďalej len Äžiadateľ³ ) o zaradenie zdravotníckej pomôcky
X04669 Implantát kochleárny Neuro Zti CLA / Neuro Zti EVO a Procesor Neuro One ku
kochleárnym implantátom, s prílsušenstvom do zoznamu kategorizovaných špeciálnych
zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky (ďalej len Äžiadosť³ ).
Ministerstvo vyzvalo žiadateľa podľa § 75 ods. 7 na doplnenie podania alebo príloh. Žiadateľ
podanie alebo prílohy riadne nedoplnil do siedmich dní od doručenia výzvy.
Podľa § 78 ods. 1 písm. d) zákona ministerstvo konanie zastaví, ak zistí, že účastník konania
na výzvu ministerstva podľa § 75 ods. 7 riadne nedoplnil podanie a prílohy do siedmich dní od
doručenia výzvy.
Na základe hore uvedeného ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
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Bratislava, 10.1.2019
Číslo:S02078-2018-OKC-9608
Poučenie:
Podľa § 78 ods. 2 zákona proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno podať námietky.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Andrea Kalavská
ministerka

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.
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