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Vec: Usmernenie k centrálnemu nákupu liekov s účinnou látkou bevacizumab   

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) 
po ukončení procesu verejného obstarávania na lieky z ATC skupiny L01XC07 s účinnou 
látkou bevacizumab 
   

 kontinuálne pokračuje v centrálnom nákupe lieku MVASI 25 mg/ml infúzny 
koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.), ŠUKL kód 7323C, a MVASI 25 
mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.), ŠUKL kód 7324C. 

 
Od 01.02.2023 bude VšZP zabezpečovať pre svojich poistencov centrálnym nákupom okrem 
lieku MVASI aj nasledovné lieky z ATC skupiny L01XC07 s účinnou látkou bevacizumab: 
 

 Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 0863D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
95,69 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 76,18 eur s DPH, 
 

 Zirabev 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 0864D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
385,23 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 304,70 eur 
s DPH, 
 

 Abevmy 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 7459D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
95,81 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 76,18 eur s DPH, 
 

 Abevmy 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 7461D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
383,80 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 304,72 eur 
s DPH, 

 

 Oyavas 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 7364D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
99,02 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 76,18 eur s DPH, 
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 Oyavas 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 7365D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
396,10 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 304,70 eur 
s DPH, 
 

 Alymsys 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 7303D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
99,02 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 76,18 eur s DPH, 
 

 Alymsys 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.),  
ŠUKL kód 7304D, dohodnutá cena od 01.02.2023 pre kategorizované indikácie: 
396,10 eur s DPH za 1 balenie a pre nekategorizované indikácie: 304,70 eur 
s DPH. 
 

Ceny centrálne nakupovaných liekov v rámci ATC skupiny L01XC07, účinná látka 
bevacizumab sa budú meniť v priebehu platnosti centrálneho nákupu ak sa znížia úhrady 
liekov v platnom Zozname kategorizovaných liekov, pričom pre kategorizované indikácie 
bude VšZP hradiť cenu maximálne do výšky 65% úhrady (ÚZP) a pre nekategorizované 
indikácie maximálne do výšky 50% úhrady (ÚZP) podľa platného Zoznamu 
kategorizovaných liekov.  
   
Na základe t.č. zasielaných žiadostí na lieky Zirabev, Abevmy, Oyavas a Alymsys vydá 
zodpovedný zamestnanec VšZP s platnosťou do 31.01.2023 „Stanovisko k úhrade lieku“ a s 
platnosťou od 01.02.2023 „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“. 
Vydávanie stanovísk na centrálne nakupovaný liek MVASI naďalej prebieha bez 
zmeny, liek MVASI kontinuálne pokračuje  v centrálnom nákupe.  
 
Z dôvodu dočerpania zásob liekov Zirabev, Abevmy, Oyavas a Alymsys nakúpených 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) vo vlastnej réžii sa bude 
uplatňovať tzv. prechodné obdobie od 01.02.2023 do 31.03.2023, v tomto období bude 
VšZP lieky Zirabev, Abevmy, Oyavas a Alymsys hradiť v cenách podľa dohody s výrobcami 
liekov / držiteľmi registrácie, komunikáciu o výške ceny platnej v období 01.02.2023 – 
31.03.2023 zabezpečuje výrobca lieku / držiteľ registrácie. 
  
Ak sa PZS rozhodne použiť centrálne nakupované lieky počas platnosti existujúceho 
„Stanovisko k úhrade lieku“, e-mailom nahlási na oddelenie centrálneho nákupu potrebné 
údaje – meno poistenca, číslo stanoviska, počet nespotrebovaných balení lieku z pôvodného 
stanoviska. Na základe tejto požiadavky vydá VšZP „Stanovisko k úhrade centrálne 
nakupovaného lieku“. 
  
Objednávky na centrálny nákup liekov Zirabev, Abevmy, Oyavas a Alymsys môže PZS 
zasielať od 25.01.2023 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 PZS. 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.  
 
Ostatné lieky v rámci ATC skupiny L01XC07 s účinnou látkou bevacizumab, ktoré t.č. neboli 
predmetom verejného obstarávania - jedná sa t.č. o liek Avastin, ŠUKL kódy 42389 a 42415, 
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bude VšZP hradiť do výšky nákupnej ceny, maximálne do výšky úhrady (ÚZP) podľa 
platného Zoznamu kategorizovaných liekov.  
 
Dovoľujeme si upozorniť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na platnosť §79a  
ods. 1) písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
sú povinní podávať liek, ktorý obstarala zdravotná poisťovňa. 
 
V prípade potreby ďalších informácií, prosím kontaktujte oddelenie centrálneho nákupu na e-
mailovej adrese cnp.cnp@vszp.sk. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

MUDr. Lucia Vitárius, MPH, v.r. 
riaditeľka úseku zdravotných činností 
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