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Vec: Usmernenie k centrálnemu nákupu liekov Botox a Dysport od 1.7.2021  

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) 
po ukončení procesu verejného obstarávania bude od 01.07.2021 zabezpečovať pre svojich 
poistencov centrálnym nákupom nasledovné lieky z ATC skupiny M03AX01 s účinnou 
látkou botulotoxín: 
 

 BOTOX 100 Allergan Units, plv ino 1x10 ml/100 U (liek.inj.skl.), ŠUKL kód 75241 

 Dysport 500 U, plv ino 1x500 U (liek.inj.skl.), ŠUKL kód 28992 
 
Z dôvodu dočerpania zásob liekov BOTOX 100 Allergan Units a Dysport 500 U 
nakúpených poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) vo vlastnej réžii, sa 
bude uplatňovať tzv. prechodné obdobie od 1.7.2021 do 31.07.2021, v tomto období bude 
VšZP uvedené lieky hradiť PZS ako pripočítateľnú položku k výkonu s cenou za akú si liek 
nakúpil, maximálne však do výšky úhrady v Zozname kategorizovaných liekov. 
 
Od 1.8.2021 bude VšZP hradiť uvedené lieky len do výšky ceny dohodnutej v centrálnom 
nákupe nasledovne:  
 

 BOTOX 100 Allergan Units, ŠUKL kód 75241             135,19 eur s DPH         

 Dysport 500 U, ŠUKL kód 28992                                  171,77 eur s DPH 
 
 
Objednávky na centrálny nákup vyššie uvedených liekov BOTOX 100 Allergan Units a 
Dysport 500 U môže PZS zasielať od 24.06.2021 na e-mailovú adresu cnp.cnp@vszp.sk, 
vždy aspoň päť pracovných dní pred podaním lieku pacientovi v ambulancii.  
 
Objednávky zasielajte v štruktúre:  

 IČO PZS,  

 ŠUKL kód lieku,  

 počet balení lieku.  
 
Požadované balenia liekov budú dodávané na príslušného poskytovateľa. V rámci 
centrálneho nákupu uvedené lieky vykazuje PZS ako pripočítateľnú položku k výkonu 
s cenou nula, typ poistenca „P“, s príslušným počtom základných vykazovacích jednotiek. 
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Lieky zaradené do centrálneho nákupu je potrebné prednostne podávať a vykazovať 
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  
 
Aktuálne informácie o centrálnych nákupoch sú uvedené na www.vszp.sk. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 

Ing. Monika Begánová, MPH, MHA, v.r. 
riaditeľka úseku  
nákupu zdravotnej starostlivosti 
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