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Úvod do problematiky 

 

 

 

Dietetická potravina - potravina indikovaná lekárom, určená na osobitné výživové účely alebo 

medicínske účely, ktorá má špeciálne zloženie, je upravená alebo vytvorená na diétny režim pacientov  

• s obmedzenou, poškodenou alebo narušenou schopnosťou prijímať, stráviť, vstrebávať, 

metabolizovať alebo vylučovať potraviny na bežnú spotrebu, živiny alebo metabolity vrátane 

dojčiat a detí alebo  

• ktorých iné stanovené výživové a liečebné potreby nemožno dosiahnuť úpravou prirodzenej stravy 

 

 

Dietetické potraviny – plne alebo čiastočne uhrádzané z výdavkov verejného zdravotného poistenia 

• Enterálna výživa – sipping a sondová výživa 

• Prípravky pre pacientov s vrodenými metabolickými poruchami 

• Prípravky pre dojčatá a deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka 

Definícia dietetických potravín podľa zákona 363/2011 o rozsahu a  podmienkach úhrady 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 



Definícia dietetickej potraviny 

 

 

Do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín nemožno zaradiť dietetickú potravinu, ak  

c) ide o  

1. dietetickú potravinu určenú na zníženie telesnej hmotnosti,  

2. počiatočnú výživu dojčiat alebo následnú výživu dojčiat, ktorá nie je určená na osobitné medicínske účely alebo 

nemá na obale uvedený osobitný medicínsky účel,  

3. dietetickú potravinu doplnkového charakteru bez preukázaného medicínskeho efektu alebo dietetickú 

potravinu v pevnej dávkovanej forme okrem prášku a granulátu 

 

 

 

 

Tablety a pevné dávkované formy, okrem práškov a granulátov nehradené z verejného zdravotného poistenia 

Najmä pre pacientov s vrodenými metabolickými poruchami predstavujú tieto formy presnú dávku bielkovín 

a aminokyselín, čím im umožňujú jednoduchšiu konzumáciu oproti štandardným práškovým formám 

Tablety a pevné dávkované formy vyvinuté pre lepšiu compliance pacienta 

 

 

 

Novelizované znenie 

Dopady 



 

Stanovenie ÚUC a úhrady podľa novely zákona č.363/2011 

 

 

 

 

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie 

ceny dietetickej potraviny sa dopĺňa o: 

• informáciu o konečnej cene dietetickej potraviny pre spotrebiteľa v iných členských štátoch, kde je 

dietetická potravina umiestnená na trh; konečná cena pre spotrebiteľa sa uvádza v príslušnej národnej mene, na 

veľkosť balenia dietetickej potraviny a počet kusov v balení dietetickej potraviny sa neprihliada, 

• návrh maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní za dietetickú potravinu na 24 po sebe nasledujúcich 

mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu 

kategorizovaných dietetických potravín.“. 

 

 

 

 

 Konečná cena -  nie je relevantný údaj v iných EÚ krajinách  

 Zaťažená odlišnými maržami a DPH v iných členských štátoch 

 Systémy úhrad DP v členských štátoch odlišné, do financovania môže vstupovať viac zdrojov.  

 Diskriminujúci postup pre menšie veľkosti balenia – nižšia cena jednotkového balenia, systém degresívnej 

obchodnej prirážky - nedostupnosť menších balení 

Dopady 

Novelizované znenie 



Stanovenie úhrady pre inovatívne prípravky 

 

 

Ak predmetom žiadosti je dietetická potravina, ktorá nepatrí do žiadnej podskupiny dietetických potravín zaradených v 

zozname kategorizovaných dietetických potravín a nemá úradne určenú cenu aspoň v jednom členskom štáte, 

maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny sa určí tak, aby 

maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za dietetickú potravinu neprevýšila 20 % z maximálnej ceny 

dietetickej potraviny vo verejnej lekárni. Zmenu takto určenej maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za 

referenčnú dávku dietetickej potraviny je možné vykonať na základe žiadosti výrobcu podľa § 64, ak preukáže, že 

dietetická potravina má úradne určenú cenu aspoň v dvoch členských štátoch. Na účely preukazovania úradne 

určenej ceny dietetickej potraviny podľa tohto odseku môže ministerstvo akceptovať vyhlásenie výrobcu o cene, na 

veľkosť balenia dietetickej potraviny a počet kusov v balení dietetickej potraviny sa neprihliada.“ 

 

 

 

 

 Nedostupnosť informácií o úradne určených cenách v členských štátoch 

 Obmedzenie vstupu inovatívnych prípravkov s vysokým výživovým a liečebným prínosom 

 Diskriminácia pacienta vysokým doplatkom 

 Vstup novej dietetickej potraviny do systému úhrad by v konečnom dôsledku mohlo priniesť úsporu prostriedkov 

z verejného zdravotného poistenia – zníženie výdavkov za zaradené DP v existujúcich podskupinách 

 

ROZPOROVÉ KONANIE                   podarilo sa znížiť povinnosť z 3 členských štátov na 2 

                                                             akceptácia prehlásenia výrobcu  

                                                                

 

Novelizované znenie 

Dopady 



Osobitný spôsob úhrady 

 

 

Poskytovateľ, ktorý žiada od zdravotnej poisťovne podľa odseku 9 úhradu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo 

dietetickej potraviny uvedenej v odseku 7, je povinný uhradiť zdravotnej poisťovni 5 % z ceny lieku, zdravotníckej 

pomôcky alebo dietetickej potraviny, vypočítanej podľa odseku 11 za množstvo lieku, zdravotníckej pomôcky alebo 

dietetickej potraviny uvedené v žiadosti podľa odseku 9;  

 

 

 

 

 Vyžadovanie uhradenia poplatku od poskytovateľa – neetické, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v prípade 

žiadostí o osobitný spôsob úhrady dietetických potravín iba sprostredkovateľ 

 Neochota poskytovateľov zdravotnej starostlivosti žiadať úhradu za nekategorizované dietetické potraviny 

 Zvýši sa nedostupnosť dietetických potravín pre pacienta 

 

 

ROZPOROVÉ KONANIE                neplatí pre DP určené pre pacientov so vzácnymi metabolickými ochoreniami   

   (prevalencia nižšia ako 1:300 000) – poskytovateľ nebude musieť uhrádzať 

   poplatok 

 

Novelizované znenie 

Dopady 



Osobitný spôsob úhrady 

 

 

 

 

Zdravotná poisťovňa môže uhradiť liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu podľa odseku 7 najviac vo 

výške 

a) 90 % z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, vypočítanej podľa odseku 11, ak ide o liek, 

zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu od ktorej prvého predaja najviac 12 kalendárnych  mesiacov, 

b) 80 % z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, vypočítanej podľa odseku 11, ak ide o liek, 

zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu od ktorej prvého predaja viac ako 12 ale menej ako 24 kalendárnych  

mesiacov, 

c) 75 % z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, vypočítanej podľa odseku 11, ak ide o liek, 

zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu od ktorej prvého predaja viac ako 24 kalendárnych  mesiacov. 

 

 

 

 

 Výška úhrady na základe doby predaja DP alebo zdravotníckej pomôcky na trhu v SR 

 Diskriminujúce pre prípravky umiestnené na trhu dlhšiu dobu   

 

ROZPOROVÉ KONANIE   neplatí pre DP určené pre pacientov so vzácnymi metabolickými ochoreniami   

   (prevalencia nižšia ako 1:300 000) – možná plnú úhrada ZP  

Novelizované znenie 

Dopady 



Správne poplatky (podľa zákona 145/1995 o správnych poplatkoch) 

 

 

Položka 152 dopĺňa písmenami: 

aj) Rozhodovanie o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu kategorizovaných dietetických potravín  

                                                                                                                                                                     600 eur 

 

 

 

 

 Neadekvátne vysoký poplatok za vyradenie DP zo zoznamu kategorizovaných DP 

 Poplatok uhrádzaný pri predložení žiadosti o vyradenie výrobcom 

 Poplatok  nebude uhrádzaný pri vyradení z podnetu MZ SR – negatívny dopad – výrobca nebude z vlastnej vôle 

vyradovať a v zozname kategorizovaných DP budú uvedené prípravky, ktoré sa nepredávajú 

 

 

 

Novelizované znenie 

Dopady 



Správne poplatky (podľa zákona 145/1995 o správnych poplatkoch) 

 

 

Rozhodovanie o žiadosti o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín  

                                                                                                                                        1300 eur (z pôvodných 300 eur) 

Poplatok sa zníži o  

a) 75 % ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu najviac 2000 eur  

za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia  

b) 50 % ak je navrhovaná celková suma úhrad za zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu viac ako 2000 

eur ale menej ako 100 000 eur za 24 po sebe nasledujúcich mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti 

rozhodnutia 

 

 

 

 

 Poplatok závislý od predpokladanej sumy úhrad  ZP na nasledujúcich 24 mesiacov 

 Neprimerane vysoký poplatok za zaradenie – u DP rozlíšené jednotlivé príchute – každá príchuť jednej DP na 

samostatnej žiadosti s poplatkom 

Novelizované znenie 

Dopady 



Vyhláška o spôsobe určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej 

poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny 

 

 Nová vyhláška ako súčasť novely zákona č. 363/2011 

 Popisuje presné stanovenie cien a úhrad dietetických potravín 

 

 

 

 

 založený na existencii skupín a podskupín dietetických potravín 

 Rozdelenie do podskupín na základe vekového určenia (u metabolických prípravkov), na základe energetickej 

hodnoty  (u EV), samostatné podskupiny pre dojčenské prípravky pri ABKM  

 Podskupiny majú špecifickú úhradu stanovenú na základe najlacnejšej DP v podskupine 

 

 

 

 

 

 

Súčasný systém úhrad 



Vyhláška o spôsobe určenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej 

poisťovne za jednotku referenčnej dávky dietetickej potraviny 

 

 

 

 

 Vytvorenie úhradových skupín – zlúčenie niekoľkých podskupín do jednej skupiny 

 Vytvorenie spoločnej úhrady pre celú skupinu – na základe referenčnej dietetickej potraviny úhradovej skupiny, t.z. 

najlacnejšej DP v celej skupine   

 Nerozlišuje rozdielne potreby pacientov s odlišným vekovým určením 

 

 

 

 

 

 Obrovský negatívny dopad  - nedostupnosť dietetických potravín na trhu 

 Diskriminačný pre dojčatá a deti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka 

 Nedostupnosť jedinej liečby pre pacientov s vrodenými metabolickými poruchami 

 Obmedzenie možnosti výberu z viacerých dietetických potravín – nezohľadňuje individuálne potreby pacientov, 

najmä detí, toleranciu a comliance pacienta 

 Priemerné doplatky budú vo výške 30 % z konečnej ceny vo verejnej lekárni 

 Nemožnosť výberu alternatívneho prípravku v prípade, ak pacient netoleruje najlacnejší prípravok v celej 

úhradovej skupine 

 

 

 

 

 

 

Nový systém úhrad 

Dopady 



Ďakujem za pozornosť 


