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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Afinitor k 28.2.2022 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“)   
vzhľadom na vstup nových generických liekov do Zoznamu kategorizovaných liekov, ukončí 
dňom 28.2.2022 centrálny nákup liekov z ATC skupiny L01EG02, účinná látka everolimus:  
 

 Afinitor 5 mg tablety, tbl 30x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC), ŠUKL kód 79395 

 Afinitor 10 mg tablety, tbl 30x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC), ŠUKL kód 79398, 
 

  
Postup po  ukončení centrálneho nákupu uvedených liekov: 

 Zodpovední zamestnanci VšZP budú vydávať na základe Vami t. č. zasielanej 
žiadosti o schválenie lieku súčasne „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného 
lieku“ s dátumom platnosti do 28.2.2022 a súčasne od 1.3.2022 „Stanovisko k úhrade 
lieku“, 

 VšZP po ukončení centrálneho  nákupu uvedeného lieku, t.č. nepripravuje nové 
verejné obstarávanie a nebude pokračovať v centrálnom nákupe, liek bude od 
1.3.2022 dostupný pre pacientov na lekársky predpis na základe vopred vydaného 
stanoviska, VšZP bude liek hradiť v súlade s platným Zoznamom kategorizovaných 
liekov. 

 najneskôr do 31.8.2022 je potrebné dočerpať zásoby centrálne nakúpených 
liekov Afinitor 5 mg tablety a Afinitor 10 mg tablety a vykazovať VšZP s nulovou 
cenou a s príznakom „P“ v zmysle metodického usmernenia UDZS. 
 

V prípade potreby ďalších informácií, prosím kontaktujte odbor centrálneho nákupu, na 
emailovej adrese cnp.cnp@vszp.sk. 
 
S pozdravom 
 
 

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