MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava, 10.1.2019
Číslo: S02078-OKCLP-2019-9542
ROZHODNUTIE
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako
príslušný orgán podľa 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“)
rozhodlo v konaní s týmito účastníkmi konania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava,
Bandage, s.r.o.
takto:
konanie vo veci zaradenia zdravotníckej pomôcky J 91953 do zoznamu
zdravotníckych pomôcok a úradného určenia ceny zdravotníckej pomôcky sa zastavuje podľa
§ 78 ods. 1 písm. a) zákona.
Odôvodnenie
Ministerstvu bola doručená žiadosť výrobcu zdravotníckej pomôcky Bandage, s.r.o.
(ďalej len „žiadateľ“) o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky (ďalej len „žiadosť“).
Ministerstvo žiadosť spolu s prílohami odborne posúdilo a došlo k záveru, že žiadateľ
nie je účastníkom konania. Podľa § 78 ods. 1 písm. a) zákona ministerstvo konanie zastaví, ak
zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde o konanie,
ktoré môže začať ministerstvo z vlastného podnetu.

Podľa § 75 ods. 1 a ods. 6 zákona sa žiadosť doručuje na ministerstvo prostredníctvom
elektronického portálu ministerstva na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len
"elektronický portál"), pričom doručovanie podaní prostredníctvom elektronického portálu je
podmienené predchádzajúcim uzatvorením písomnej zmluvy medzi účastníkom konania a
ministerstvom (ďalej len "zmluva"). Zmluva upravuje spôsob vzájomnej elektronickej
komunikácie a obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania
podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia.
Predmetom zmluvy nemôže byť dojednanie o odplate.
Podľa § 72 ods. 1 a ods. 3 zákona sa účastník konania môže dať zastupovať
zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo
ústne do zápisnice na ministerstve a plnomocenstvo je voči ministerstvu účinné odo dňa jeho
doručenia ministerstvu alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice na ministerstve.
Ministerstvo zistilo, že žiadateľ nesplnil podmienku v zmysle citovaného ustanovenia
§ 75 ods. 6 zákona, nakoľko nemá ustanovenú predmetnú zmluvu s ministerstvom o
doručovaní podaní. Súčasne žiadateľ nedoložil v zmysle § 72 zákona plnomocenstvo, v
zmysle ktorého by bol oprávnený podávať žiadosť.
Na základe hore uvedeného ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

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.

