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Vec: Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu liekov Inflectra a  Vectibix  

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) Vám oznamuje  ukončenie  
centrálneho  nákupu nasledovných liekov:  

 Inflectra 100mg prášok na prípravu inf. koncentrátu, ŠUKL kód 7169A, ATC 
skupina L04AB02, účinná látka infliximab 

 centrálny nákup ukončený ku dňu 25.7.2020 

Verejné obstarávanie na ATC skupinu L04AB02 t.č. nie je ukončené, v prípade úspešného 
ukončenia procesu Vám zašleme oznámenie o centrálnom nákupe.   

 Vectibix 20 mg/ml inf. koncentrát,  ŠUKL kód 47011, ATC skupina L01XC08 
účinná látka panitumumab 

 Vectibix 20 mg/ml inf. koncentrát,  ŠUKL kód 47013, ATC skupina L01XC08 
účinná látka panitumumab 

 centrálny nákup ukončený ku dňu 8.8.2020 

Verejné obstarávanie na ATC skupinu L01XC08 t.č. nie je ukončené, v prípade úspešného 
ukončenia procesu Vám zašleme oznámenie o centrálnom nákupe.   
 
Postup po  ukončení centrálneho nákupu uvedených liekov : 

- revízni lekári VšZP budú vydávať na základe Vami t.č. zasielanej žiadosti 
o schválenie lieku súčasne „Stanoviskom k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ 
s dátumom platnosti do 25.7.2020 v prípade lieku Inflectra a súčasne od 26.7.2020 
„Stanovisko k úhrade lieku“ 

- revízni lekári VšZP budú vydávať na základe Vami t.č. zasielanej žiadosti 
o schválenie lieku súčasne „Stanoviskom k úhrade centrálne nakupovaného lieku“ 
s dátumom platnosti do 8.8.2020 v prípade lieku Vectibix a súčasne od 9.8.2020 
„Stanovisko k úhrade lieku“ 

 
- zásoby centrálne nakúpených liekov je potrebné dočerpať v súlade s platným 

„Stanoviskom k úhrade centrálne nakupovaného lieku“, 
- po dočerpaní zásob túto skutočnosť oznámiť na odbor centrálnych nákupov 

 
 
 



V prípade potreby ďalších informácii 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. Ľudmilu Andrášovú, tel. č. 02/20824 649, e-mail ludmila.andrasova@vszp.sk  .  
 
S pozdravom  

 
 
 
MUDr. Beata Havelková, MPH, v.r.  
riaditeľka sekcie liekovej politiky  
a centrálnych nákupov 
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