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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Maviret 

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) po 
vzájomnej dohode s dodávateľom dňom 15.10.2020 ukončí centrálny nákup lieku z ATC 
skupiny J05AP57, účinná látka glekaprevir a pibrentasvir: 
 

 Maviret 100 mg/40 mg filmom obalené tablety,  tbl flm 84 (4x21)x100 mg/40 mg 
(blis.PVC/PE/PCTFE/Al),  ŠUKL kód 4819C, 

 
Postup po  ukončení centrálneho nákupu uvedených liekov: 

 revízni lekári VšZP budú vydávať na základe Vami t.č. zasielanej žiadosti 
o schválenie lieku súčasne „Stanovisko k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ 
s dátumom platnosti do 14.10.2020 a súčasne od 15.10.2020 „Stanovisko k úhrade 
lieku“, 

 zásoby centrálne nakúpených liekov je potrebné dočerpať v súlade s platným 
„Stanoviskom k úhrade centrálne nakupovaného lieku“, po dočerpaní zásob lieku 
Maviret je potrebné túto skutočnosť oznámiť na odbor centrálnych nákupov. 
Dočerpanie zásob centrálne nakúpeného lieku Maviret je potrebné vykazovať VšZP 
s nulovou cenou a s príznakom „P“ v zmysle Metodického usmernenia ÚDZS, 

 po dočerpaní zásob lieku Maviret z centrálneho nákupu bude liek dostupný na 
lekársky predpis, na základe ktorého si pacient liek vyberie vo verejnej lekárni 
v zmysle platného zoznamu kategorizovaných liekov. 

 
V prípade potreby ďalších informácií ako aj oznámenia o dočerpaní zásob, prosím 
kontaktujte odbor centrálnych nákupov, na emailovej adrese cnp.cnp@vszp.sk, prípadne 
Mgr. Katarínu Rusnákovú, tel. č. 02/20824 788, e-mail katarina.rusnakova@vszp.sk a 
PharmDr. Annemarie Fülöp Laczi, tel.č. 02/20824 781, e-mail annemarie.fuloplaczi@vszp.sk. 

 

S pozdravom 

                                                                                Ing. Viera Ďurišová, v. r. 

                                                                                vedúca odboru centrálnych nákupov 
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