
 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
Panónska cesta 2 
851 04 Bratislava 
 

Call centrum: 0850 003 003 
Telefón: +421/2/20 824 748 
Fax: +421/2/20 824 755 
E-mail: infolinka@vszp.sk 
Internet: www.vszp.sk 
 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu           
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B 
IČO: 35 937 874 
DIČ: 20 220 270 40 
IČ DPH: SK 20 220 270 40 
 

 

  
 
 

Vážený poskytovateľ zdravotnej  
starostlivosti 
 
 
 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
 Z2168/2021 Ing. Ďurišová/ 

02/20824782 
2. 2. 2021 

    

 
Vec: Usmernenie k centrálnemu nákupu liekov MVASI a Pemetrexed od 1.3.2021 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) bude od 1.3.2021 zabezpečovať pre 
svojich poistencov centrálnym nákupom nasledovné lieky: 
 
A) z ATC skupiny L01XC07 s účinnou látkou bevacizumab, biosimilárny liek:  

 MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.), 
ŠUKL kód 7323C; 

 MVASI 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.), 
ŠUKL kód 7324C. 

 
B) z ATC skupiny L01BA04 s účinnou látkou pemetrexed, generické lieky: 

 Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg prášok na infúzny koncentrát, plc ifc 
1x100 mg (liek.inj.skl.), ŠUKL kód 0768C, 

 Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg prášok na infúzny koncentrát, plc ifc 
1x500 mg (liek.inj.skl.), ŠUKL kód 0769C, 

 Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x4 ml/100 mg 
(liek.inj.skl.), ŠUKL kód 8383B, 

 Pemetrexed STADA 25 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x20 ml/500 mg 
(liek.inj.skl.), ŠUKL kód 8384B. 

  
Na základe t.č. zasielaných žiadostí na uvedené lieky vydá zodpovedný zamestnanec VšZP 
s platnosťou do 28.2.2021 „Stanovisko k úhrade lieku“ a s platnosťou od 1.3.2021 
„Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“.  
 
Z dôvodu dočerpania zásob liekov nakúpených poskytovateľom vo vlastnej réžii sa bude 
uplatňovať tzv. prechodné obdobie od 1.3.2021 do 30.4.2021, v tomto období bude VšZP 
všetky lieky z ATC skupiny L01XC07, účinná látka bevacizumab, a všetky lieky z ATC 
skupiny L01BA04, účinná látka pemetrexed, hradiť s cenou za akú si liek nakúpil, maximálne 
však do výšky úhrady v Zozname kategorizovaných liekov.    
Od 1.5.2021 bude VšZP uhrádzať všetky lieky z ATC skupiny L01XC07, účinná látka 
bevacizumab a všetky lieky z ATC skupiny L01BA04, účinná látka pemetrexed,  len do 
výšky dohodnutej ceny pre centrálny nákup.  
   
Ak sa PZS rozhodne použiť centrálne nakupovaný liek počas platnosti existujúceho 
„Stanovisko k úhrade lieku“, e-mailom nahlási na odbor 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“.  
 
V prípade zmeny liečby poistenca z porovnateľného lieku ATC skupiny L01XC07 na 
centrálne nakupovaný liek MVASI, resp. z porovnateľného lieku ATC skupiny L01BA04 na 
centrálne nakupovaný liek Pemetrexed Fresenius Kabi a Pemetrexed STADA poskytovateľ 
zašle novú žiadosť o schválenie centrálne nakupovaného lieku na príslušnú pobočku VšZP, 
s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
 
Pre kategorizované indikácie lieku MVASI v centrálnom nákupe je od 1.3.2021 dohodnutá 
konečná cena:  
 
            MVASI 100mg, ŠUKL kód 7323C,   129,97 eur s DPH  
            MVASI 400mg, ŠUKL kód 7324C,    520,19 eur s DPH  
 
Ceny liekov v rámci ATC skupiny L01XC07, účinná látka bevacizumab, sa budú meniť 
v prípade zmeny 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.  
 
Pre lieky  Pemetrexed Fresenius Kabi a Pemetrexed STADA je v centrálnom nákupe od 
1.3.2021 dohodnutá  konečná cena pre kategorizované indikácie :  
    

    Pemetrexed Fresenius Kabi 100 mg ,ŠUKL kód 0768C,    60,97 eur s DPH 
    Pemetrexed Fresenius Kabi 500 mg, ŠUKL kód 0769C,  305,23 eur s DPH  
    Pemetrexed STADA 100 mg, ŠUKL kód 8383B,                  60,97 eur s DPH  
    Pemetrexed STADA 500 mg, ŠUKL kód 8384B                 305,23 eur s DPH  
 

Ceny liekov v rámci ATC skupiny L01BA04, účinná látka pemetrexed,  sa budú  meniť 
v prípade zmeny úhrady liekov v platnom Zozname kategorizovaných liekov, pričom pre 
kategorizované indikácie VšZP bude hradiť cenu maximálne do výšky 70% úhrady (ÚZP) 
a pre nekategorizované indikácie maximálne do výšky 60% úhrady (ÚZP) podľa platného 
Zoznamu kategorizovaných liekov.    
 
V prípade potreby ďalších informácií, prosím kontaktujte odbor centrálneho nákupu, na 
emailovej adrese cnp.cnp@vszp.sk.  
 
Objednávky na centrálny nákup vyššie uvedených liekov MVASI, Pemetrexed Fresenius 
Kabi a Pemetrexed STADA môže PZS zasielať od 22.2.2021 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.  
 
Lieky zaradené do centrálneho nákupu je potrebné podávať a vykazovať 
v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
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Dovoľujeme si upozorniť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na platnosť §79a 
písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú 
povinní podávať liek, ktorý obstarala zdravotná poisťovňa.  
 
Aktuálne informácie o centrálnych nákupoch sú uvedené na www.vszp.sk . 
 
S pozdravom 

 

 

  Ing. Martin Kubiš, v.r. 
  riaditeľ úseku nákupu zdravotnej 

starostlivosti 
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