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ÚVOD 

Lekárenská (farmaceutická) profesia sa vyvinula v priebehu rokov z konvenčnej a 

tradičnej orientácie na liečivá, na pokročilú úroveň zameranú predovšetkým na pacienta. 

Úlohy farmaceutov v súčasnosti nespočívajú len v zabezpečení logistických potrieb 

v súvislosti s liekom, ale farmaceuti sa stávajú kvalifikovanými osobami v oblasti 

farmaceutickej starostlivosti. Farmaceut ako zdravotnícky pracovník musí byť schopný 

podať zrozumiteľnou formou ucelenú informáciu o správnom používaní, dávkovaní a 

vhodných kombináciách liekov a liečiv. Nezanedbateľnou úlohou farmaceutov je tiež 

poskytovanie informácií o uchovávaní liekov v domácich podmienkach či nežiaducich 

účinkoch liekov a šírenie osvety v oblasti zdravého životného štýlu či enviromentálnej 

záťaže nespotrebovaných a exspirovaných liekov. Farmaceut je podstatnou súčasťou 

systému zdravotnej starostlivosti. Je univerzálnym odborníkom na lieky a je koncovým 

článkom poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý môže kontrolovať a manažovať 

proces liečby pacienta.  

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci 

s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti na Slovensku, ale aj v rámci krajín Európskej 

únie, zabezpečuje svojím študentom realizáciu 6-mesačnej lekárenskej praxe. V zmysle 

platného znenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, v znení neskorších 

predpisov, zosúladeného s legislatívou platnou v Európskej únii je prax povinnou súčasťou 

päťročného spojeného magisterského študijného programu farmácia v študijnom odbore 

7.3.1. farmácia. Cieľom šesťmesačnej lekárenskej praxe je oboznámenie sa študenta s 

reálnym prostredím lekárne a zvládnutie širokého spektra aktivít súvisiacich s 

poskytovaním lekárenskej starostlivosti. Základná príprava študenta farmácie poskytuje 

záruku, že získal všetky potrebné znalosti a zručnosti. Fakulta si preto váži spoluprácu s 

každou výučbovou lekárňou a oceňuje ochotu farmaceutov prispievať k získavaniu 

cenných praktických skúseností našich budúcich kolegov. 

Fakulta, v spolupráci s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, si kladie za cieľ 

umožniť prípravu vzdelaného, zodpovedného a profesijne sebavedomého farmaceuta. 
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1. PREVÁDZKOVÝ PORIADOK LEKÁRNE 

Povinnosťou každej lekárne je mať vypracovaný prevádzkový poriadok. Prevádzkový 

poriadok rešpektuje všetky ustanovenia zákonov
1
, vyhlášok

2
, Slovenského 

farmaceutického kódexu 
3
(SFK), Európskeho liekopisu 

4
(Ph. Eur.),  a ďalších súvisiacich 

platných predpisov, metodických pokynov. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých 

pracovníkov lekární, ktorí sú povinní oboznámiť sa s jeho obsahom a riadiť sa podľa neho. 

Súčasťou každého prevádzkového poriadku sú základné informácie o držiteľovi 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a samotnej lekárni: 

 meno a priezvisko (FO – fyzická osoba) alebo obchodné meno a právna forma (PO 

– právnická osoba), 

 adresa bydliska alebo sídlo spoločnosti, 

 IČO, DIČ, IČ DPH, 

 uvedený druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami 

(verejná alebo nemocničná lekáreň, výdajňa), 

 názov lekárne, 

 adresa umiestnenia lekárne, 

 deň začatia činnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti, 

 číslo a deň nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR (MZ SR) alebo 

Samosprávnym krajom (VÚC), 

 číslo a deň nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia na zaobchádzanie 

s omamnými a psychotropnými látkami vydaného MZ SR, 

 číslo a deň nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia na zaobchádzanie s určenými 

látkami vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), 

 meno a priezvisko odborného zástupcu, 

                                                 
1
 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch; Zákon č. 331/2005 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2
 Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax; Vyhláška č. 21/2012 Z. z. 

o podrobnostiach internetového výdaja, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie 
3
 SFK http://www.sukl.sk/sk/liekopis/oznamy/oznam-o-ucinnosti-2.vydania-slovenskeho-farmaceutickeho-

kodexu?page_id=4058 
4
 Ph. Eur. http://www.sukl.sk/sk/liekopis/oznamy/oznam-o-ucinnosti-9.-vydania-europskeho-

liekopisu?page_id=4251 
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 telefónny a emailový kontakt. 

1.1. Prevádzkové zásady v lekárni 

Lekáreň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti je povinná dodržiavať požiadavky 

platného Európskeho liekopisu
5
, správnej lekárenskej praxe

6
, správnej výrobnej praxe 

7
, 

ďalšie ustanovenia a platné právne predpisy.  

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný zabezpečiť 

podmienky na plynulú prevádzku lekárne. Pracovníci lekárne musia dodržiavať predpisy 

hygieny práce a predpisy o ochrane a bezpečnosti pri práci
8
.  

Lekáreň je povinná mať zverejnené na viditeľnom mieste Požiarne poplachové 

smernice, Požiarny evakuačný plán v grafickej podobe, Protipožiarnu hliadku pracoviska 

a Požiarny poriadok pracoviska so zvýšeným rizikom vzniku požiaru (napríklad 

laboratórium). Pracovníci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a 

protipožiarne opatrenia. Záznam o poučení pracovníkov je súčasťou osobnej zložky 

pracovníka. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pravidelné školenia o bezpečnosti pri 

práci a požiarnej ochrane, tiež zabezpečuje ochranný odev a jeho čistenie. Pracovníci 

lekárne sú povinní používať predpísané ochranné odevy a pomôcky. Pracovníci musia 

dbať na používanie čistého ochranného odevu, pričom je zakázané v tomto odeve 

vychádzať mimo priestor lekárne.  

Hygienický režim lekárne upravuje dodržiavanie hygienických predpisov. Hygienický 

režim je povinný pre všetkých pracovníkov lekárne.  

Pracovníci lekárne sú povinní vždy oznámiť zamestnávateľovi a ďalej príslušným 

štátnym orgánom odôvodnené podozrenie na toxikomániu, zneužívanie lekárskych 

predpisov a inú trestnú činnosť, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním 

lekárenskej starostlivosti. Všetci pracovníci musia dbať na dodržiavanie zásad 

                                                 
5
 Ph. Eur. http://www.sukl.sk/sk/liekopis/oznamy/oznam-o-ucinnosti-9.-vydania-europskeho-

liekopisu?page_id=4251 
6
 Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 

7
 Vyhláška č. 12/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu 

veľkodistribučnú prax 
8
 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
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zdravotníckej a obchodnej etiky, zachovávať služobné a obchodné tajomstvo a vo svojej 

práci plne dodržiavať zásady etického kódexu zdravotníckeho pracovníka
9
. 

V priestore lekárne musí byť verejne prístupný zoznam kategorizovaných liekov 

(tlačená alebo elektronická forma). 

Do priestorov lekárne (okrem oficíny, priestoru na biochemické merania a priestoru na 

príjem tovaru) môžu vstupovať iba pracovníci lekárne. Vstup cudzích osôb je povolený do 

vyhradených priestorov a iba v sprievode oprávnenej osoby. Oprávnené osoby určuje 

odborný zástupca.  

V súvislosti v výkonom práce je povinnosť zamestnancov aj zamestnávateľa dbať na 

ochranu osobných údajov
10

. 

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný zabezpečiť 

presné označenie tovaru prostredníctvom ceny liekov (zdravotníckych pomôcok alebo 

dietetických potravín)
11

, pri potravinách a doplnkovom sortimente je lekáreň povinná 

uvádzať na tovaroch aj jednotkové množstvo
12

 (obr. 1). 

    

Obrázok 1: Označenie tovaru 

 

 

                                                 
9
 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
10

 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
11

 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
12

 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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2. MATERIÁLNE VYBAVENIE LEKÁRNE 

Lekáreň ako jeden funkčný celok sa delí na niekoľko základných častí. Sú to najmä: 

oficína, laboratórium IPL (Individuálne pripravované lieky), laboratórium vstupnej 

kontroly surovín, sklad alebo sklady, umyváreň, kancelárske miestnosti, oddychová 

miestnosť alebo kuchynka, hygienické zariadenia. 

 

Základným materiálnym vybavením oficíny lekárne sú: 

 lekárenský nábytok s tárou, stoličky, 

 počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou, 

fiškálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka a tlačiarňou, ktoré 

tvoria jeden funkčný celok.  

 

Základným materiálnym vybavením laboratória na IPL sú: 

 pracovné a úložné plochy s chladničkou, 

 presné váhy, 

 elektrický varič, 

 drez s umývadlom, 

 germicídny žiarič, 

 filtračné zariadenie, 

 lampa s infračerveným žiarením, 

 porcelánové a antikorové roztieračky a roztieradlá, 

 antikorové špachtle, 

 stierky, 

 lyžičky. 

 

Základným materiálnym vybavením miestnosti na uchovávanie liekov a zdravotníckych 

pomôcok sú: 

 pracovné a úložné plochy s chladničkou, 

 trezor na uchovávanie omamných látok a psychotropných látok II. skupiny a liekov 

s ich obsahom, 

 kalibrovaný teplomer s vlhkomerom, 

 technické pomôcky na prepravu liekov a zdravotníckych pomôcok, 
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 chladnička s kalibrovaným teplomerom. 

 

Základným materiálnym vybavením umyvárne sú: 

 pracovné a úložné plochy, 

 horúco-vzduchový sterilizátor, 

 drez a/alebo automatická laboratórna umývačka, 

 zariadenie na prípravu čistenej vody, tzv. destilačný prístroj. 

 

Lekáreň je vybavená zariadením, ktoré umožňuje prípravu najmenej týchto individuálne 

pripravovaných liekových foriem: 

 masti, krémy a pasty, 

 prášky a kapsuly, 

 čapíky a globuly, 

 roztoky a sirupy, 

 suspenzie a emulzie. 
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3. PRIESTOROVÉ VYBAVENIE LEKÁRNE 

Lekáreň je stavebne samostatný objekt (alebo je súčasťou budovy), ktorý vyhovuje 

hygienickým požiadavkám na druh stavby ako zdravotnícke zariadenie.  

Lekáreň má oddelený vstup pre pacientov riešený bezbariérovými komunikáciami, 

oddelený vstup pre zamestnancov a oddelený vstup pre príjem zásielok tovaru, pričom 

priestory lekárne tvoria jeden funkčný celok a sú usporiadané tak, aby každá miestnosť 

bola prístupná bez opustenia priestorov daného pracoviska lekárne okrem skladu horľavín, 

skladu žieravín, skladu infúznych roztokov, oddelenia prípravy cytostatík a oddelenia 

zdravotníckych pomôcok lekárne.  

Komunikačné cesty (chodby, schodiská) sú široké najmenej 1 m, nezúžené skriňami, 

regálmi ani odstavenými predmetmi.  

Priestory jednotlivých pracovísk sú oddelené od iných priestorov stenami, sú 

pravidelne čistené v súlade s hygienickým režimom a sanitačným programom, ktorý 

vypracuje držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.  

Priestory lekárne majú plochu najmenej 110 m2, ktoré tvorí: 

 miestnosť na výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu tzv. 

"oficína", ktorej súčasťou je čakací priestor pre pacientov a priestor na dôverný 

rozhovor s pacientom, ak lekáreň slúži tzv. pohotovostné služby má aj okienko so 

zvončekom dostupné pre verejnosť, v oficíne môže byť zriadený oddelený výdaj 

liekov, veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, 

ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a oddelený výdaj liekov, ktorých 

výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a doplnkového sortimentu, 

 priestor na príjem liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok a 

doplnkového sortimentu, 

 laboratórium IPL, ktoré spĺňa požiadavky umožňujúce prípravu liekov, 

 samostatné laboratórium alebo priestor vyčlenený v IPL laboratóriu na 

vykonávanie vstupnej kontroly surovín, 

 miestnosť na oddelené uchovávanie liekov, liečiv, pomocných látok, 

zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu s možnosťou ich uchovávania 

pri zníženej teplote podľa požiadaviek výrobcov, Slovenského farmaceutického 

kódexu a Európskeho liekopisu, 
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 umyváreň na čistenie, sušenie a sterilizáciu obalov a pracovných pomôcok 

určených na prípravu liekov, 

 kanceláriu odborného zástupcu, ktorá môže byť aj miestnosťou pre farmaceuta na 

vykonávanie nočnej pohotovostnej služby, 

 denná miestnosť,   

 hygienické zariadenie. 
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4. PERSONÁLNE OBSADENIE LEKÁRNE 

Odborné činnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vykonávajú zdravotnícki 

pracovníci
13,14,15

 – farmaceuti a farmaceutickí laboranti. Ostatné činnosti vykonávajú 

ekonomickí a administratívni pracovníci, sanitári, upratovačky a pomocní pracovníci. 

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania 
16

sú: právna, zdravotná a odborná 

spôsobilosť, bezúhonnosť a registrácia v registri Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) 

pre povolanie farmaceut alebo registrácia v registri Slovenskej komory medicínsko-

technických pracovníkov pre povolanie farmaceutický laborant.  

Vedúcim pracovníkom lekárne je farmaceut, ktorý je buď sám držiteľom povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo je odborným zástupcom držiteľa povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti. V nemocničnej lekárni je vedúci pracovník lekárne 

aj členom komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, členom komisie pre 

racionálnu antiinfekčnú terapiu a antibiotickú politiku a členom etickej komisie 

príslušného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Zdravotnícki pracovníci poskytujú lekárenskú starostlivosť v súlade s najnovšími 

poznatkami vedy a techniky. 

V lekárni môžu vykonávať prax pod odborným vedením farmaceuta študenti 

farmaceutickej fakulty a žiaci strednej zdravotníckej školy odboru farmaceutický laborant. 

Vo výdajni zdravotníckych pomôcok môžu vykonávať prax pod odborným vedením 

farmaceuta, technika pre zdravotnícke pomôcky alebo farmaceutického laboranta študenti 

bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky.  

Celkový počet pracovníkov verejnej lekárne určuje štatutárny orgán držiteľa povolenia 

na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci v lekárni pri 

                                                 
13

 Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 
14

 Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných pracovných činností. 
15

 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
16

 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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poskytovaní lekárenskej starostlivosti nosia na pracovnom odeve identifikačnú kartu, na 

ktorej je vyznačené meno, priezvisko, funkcia a titul.  
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5. POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI 

Lekárenská starostlivosť 
17

 je súbor činností poskytovaných v lekárni alebo výdajni, 

pričom zahŕňa: 

a) zabezpečovanie, uchovávanie, prípravu, kontrolu a výdaj liekov a zdravotníckych 

pomôcok, vrátane internetového výdaja, 

b) zhotovovanie zdravotníckych pomôcok na mieru a ich výdaj, 

c) zabezpečovanie a výdaj dietetických potravín, 

d) poskytovanie odborných informácií a rád o liekoch, zdravotníckych pomôckach 

a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie,  

e) dohľad nad liekmi a zdravotníckymi pomôckami, 

f) zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj doplnkového sortimentu,  

g) vykonávanie biochemických vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu 

a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie, ktoré si nevyžadujú ďalšie 

laboratórne spracovanie, 

h) spätný predaj kategorizovaných liekov iba držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu 

liekov, ktorý ich lekárni dodal, a predaj kategorizovaných liekov medzi lekárňami 

za účelom výdaja pacientovi. 

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti musí byť v súlade s najnovšími poznatkami 

vedy, farmaceuti a farmaceutickí laboranti sú povinní sústavne sa vzdelávať
18

.  

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
18

 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie vlády SR č. 
296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 
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6. LEKÁRSKY PREDPIS, LEKÁRSKY POUKAZ 

Lekársky predpis a lekársky preukaz sú záväzné doklady s právnou platnosťou.
19

  

6.1. Časti lekárskeho predpisu 

 Inscriptio (nadpis, záhlavie) – obsahuje informácie o zdravotnej poisťovni 

poistenca a sériové číslo receptu 

 Nomen et personalia aegroti (osobné údaje o pacientovi) – obsahuje meno, 

priezvisko, identifikačné číslo (rodné číslo), adresu pacienta, prípadne telefónne 

číslo 

 Invocatio (oslovenie) – obsahuje skratku „Rp.“, čo znamená „Recipe“ („Vezmi“) 

 Ordinatio (predpis) – zahŕňa samotný predpis liečiva alebo lieku: 

 Praescriptio – obsahuje názov liečiva alebo lieku (HVL a IPL) 

 Subscriptio – obsahuje pokyny k výdaju alebo príprave.  

Napríklad u HVL: Exp. orig. No. II (duas). Alebo u IPL: M.f. ung. 

 Signatura – „D.S.“ obsahuje pokyny k dávkovaniu alebo užívaniu (Napr.: 

3x denne 1 tabletu, ad usum medici, ad usum proprium) 

 Nomen et sigillum medici – obsahuje podpis a pečiatku predpisujúceho lekára (kód 

lekára, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, tzv. PZS-kód) a dátum predpisu 

(obr. 2). 

 

                                                 
19

 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Obrázok 2: Časti lekárskeho predpisu(vlastné spracovanie, zdroj vzorového tlačiva ŠEVT) 

6.2. Obsah lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu 

 Osobné a identifikačné údaje pacienta, teda meno a priezvisko, adresu bydliska a 

rodné číslo. U produktov hradených z verejného zdravotného poistenia 
20

(VZP) 

obsahuje lekársky predpis alebo poukaz aj kód zdravotnej poisťovne poistenca.  

 Potrebné údaje o liečive alebo lieku
21

 ako názov liečiva (ak je liečivo uvedené v 

prílohe č. 1 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach) alebo názov lieku (ak 

liečivo nie je uvedené v prílohe č. 1 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

alebo ak liek obsahuje dve alebo viac liečiv), cesta podania, lieková forma, 

množstvo liečiva v liekovej forme, veľkosť balenia a počet balení. 

 Ak liek existuje vo viacerých liekových formách alebo s rôznym obsahom dávky, 

lekársky predpis obsahuje aj údaje o liekovej forme, jej množstve v jednom balení 

vyjadrenom v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách a o sile lieku, 

názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky a presné označenie 

individuálne zhotovovanej zdravotníckej pomôcky (v prípade lekárskeho poukazu). 

 K ďalším údajom, ktoré musia byť uvedené na lekárskom predpise alebo poukaze 

patria: ŠÚKL kód lieku, ŠÚKL kód zdravotníckej pomôcky alebo ŠÚKL kód 

dietetickej potraviny. 

                                                 
20

 Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
21

 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



23 

 

7. PREDPISOVANIE LIEKOV, ZDRAVOTNÍCKYCH 

POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN 

Na jednom lekárskom predpise môžu byť predpísané najviac dva druhy lieku alebo 

liečiva. 

Ak ide o liek obsahujúci omamnú alebo psychotropnú látku II. skupiny, na jednom 

lekárskom predpise môže byť len jeden druh. 

Na jednom tlačive lekárskeho poukazu môže byť len jeden druh zdravotníckej 

pomôcky. 

Na výpise z lekárskeho predpisu môže byť iba jeden druh lieku alebo liečiva.  

Výpis z lekárskeho predpisu vypisuje farmaceut v prípade, že na lekárskom predpise 

sú dva druhy liekov a jeden z nich lekáreň nemá, alebo nemá predpísaný počet balení. 

Výpis z lekárskeho predpisu musí obsahovať všetky náležitosti lekárskeho predpisu. Z 

lekárskeho poukazu sa výpis nerobí. 

Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom predpisujúci 

lekár vyplňuje trojmo, pričom prvopis a prvú kópiu lekárskeho predpisu vydá pacientovi, 

druhú kópiu si ponechá;  

 ak ide o liek, ktorý je plne alebo čiastočne uhrádzaný na základe VZP, verejná 

lekáreň použije prvopis ako doklad k faktúre a prvú kópiu ako doklad k záznamu o 

výdaji lieku s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky II. skupiny do knihy 

omamných a psychotropných látok;  

 ak ide o humánny liek, ktorý nie je uhrádzaný na základe VZP, verejná lekáreň 

použije prvopis a prvú kópiu ako doklad k záznamu o výdaji lieku s obsahom 

omamnej alebo psychotropnej látky II. skupiny do knihy omamných 

a psychotropných látok. 

Poplatok za výdaj lieku na lekársky predpis a poukaz je 0,17 eur, poplatok za výpis 

z lekárskeho predpisu je 0,- eur. 
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Pri predpisovaní lieku môže predpisujúci lekár zakázať výdaj náhradného lieku, ktorý 

je pre pacienta z medicínskych dôvodov nevhodný. Medicínske dôvody zákazu výdaja 

náhradného lieku nevhodného pre pacienta je predpisujúci lekár povinný zaznamenať do 

zdravotnej dokumentácie pacienta. Názov humánneho lieku, ktorý predpisujúci lekár 

zakazuje z medicínskych dôvodov vydať pacientovi, je povinný uviesť na rubovej strane 

lekárskeho predpisu. 

V prípade zámerného prekročenia maximálnej dávky liečiva (HVL) je predpisujúci 

lekár povinný označiť dávku výkričníkom. V prípade lekárskeho predpisu na IPL, 

pripravovanom podľa Ph. Eur. alebo podľa SFK, kedy lekár zámerne prekračuje najvyššiu 

dávku liečiva, musí túto dávku vypísať slovom po latinsky a označiť ju výkričníkom.   

Pri predpisovaní počtu balení vyššom ako jedno balenie, je predpisujúci lekár povinný 

množstvo balení uviesť rímskou číslicou a slovom po latinsky v zátvorke, napríklad: IV 

(quattuor). Zároveň musí byť dodržaná podmienka, že predpísaný počet balení humánneho 

lieku nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov 

(ak ide o pacienta, ktorý liek užíva pravidelne) alebo v trvaní jedného mesiaca (ak pacient 

ide prvýkrát užívať daný liek). 

Pri predpisovaní liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky II. skupiny 

uvedie predpisujúci lekár na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu označenom šikmým 

modrým pruhom počet balení a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky II. skupiny v 

jednom balení humánneho lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových 

jednotkách a množstvo omamnej alebo psychotropnej látky II. skupiny v jednej dávke 

slovom po latinsky. Zároveň musí byť dodržaná podmienka, že predpísaný počet balení 

humánneho lieku vo všetkých liekových formách s obsahom omamnej látky II. a III. 

skupiny alebo psychotropnej látky II. a III. skupiny nesmie prekročiť počet balení 

potrebných na liečbu pacienta v trvaní 30 dní a nesmú sa predpisovať na lekárskom 

predpise s poznámkou "REPETETUR". 

Diagnóza musí byť vyjadrená vo formáte podľa platnej medzinárodnej štatistickej 

kvalifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov (MKCH). 

Povinnými údajmi na lekárskom predpise alebo poukaze sú tiež dávkovanie, časový 

režim užívania, spôsob podania alebo používania. 
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Všeobecný lekár môže predpisovať lieky s preskripčným 
22

obmedzením (tzv. 

„odporúčanie odborného lekára“). Táto informácia je uvedená na rubovej strane 

lekárskeho predpisu. Obsahuje meno a priezvisko lekára špecialistu, názov a sídlo lekára 

špecialistu, jeho kód a dátum z lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie lieku, 

zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, odtlačok pečiatky predpisujúceho 

lekára, dátum a jeho vlastnoručný podpis. 

V prípade, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, musí byť na rubovej strane 

lekárskeho predpisu alebo poukazu uvedená poznámka „neodkladná zdravotná 

starostlivosť“, pričom lekár pripojí odtlačok svojej pečiatky a vlastnoručný podpis. 

Uvedená podmienka musí byť splnená, ak sa jedná o poskytovanie neodkladnej zdravotnej 

starostlivosti pri plnej alebo čiastočnej úhrade z VZP. 

V prípade, ak je predpisujúcim lekárom nezmluvný lekár (pozn.: lekár, ktorý nemá 

uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, 

v ktorej je pacient poistencom), musí byť na lícnej strane uvedená poznámka „hradí 

pacient“ a na rubovej strane poznámka „nezmluvný lekár“. 

K povinným údajom, ktoré musia byť uvedené na každom lekárskom predpise alebo 

zdravotnom poukaze patria aj dátum vystavenia, PZS – kód, podpis predpisujúceho lekára, 

odtlačok pečiatky s kódom lekára a PZS – kódom.  

V prípade, ak ide o produkt, ktorého úhrada na základe VZP podlieha schváleniu 

zdravotnou poisťovňou pacienta, musí byť na zadnej strane lekárskeho predpisu uvedený 

súhlas príslušnej zdravotnej poisťovne. 

Za úplnosť a správnosť vyplnenia lekárskeho predpisu alebo poukazu zodpovedá 

lekár, ktorý lekársky predpis alebo poukaz vystavil. 

Výdaj iného lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ako je uvedené 

na lekárskom predpise alebo poukaze, sa musí vyznačiť na lekárskom predpise alebo 

poukaze. 
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Ak nie je uvedená sila alebo veľkosť balenia lieku, farmaceut vydá najslabšiu silu 

a najmenšie balenie lieku. 

Ak má osoba oprávnená vydávať lieky pochybnosti o správnosti údajov uvedených na 

lekárskom predpise alebo poukaze, a tieto nie je možné odstrániť ani po konzultácii 

s predpisujúcim lekárom, liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu nevydá. 

Okolnosti, ktoré by mohli viesť k odmietnutiu vydať produkt uvedený na predpísanom 

tlačive sú: lekársky predpis alebo poukaz nie je vyplnený podľa ustanovení zákona 

o liekoch a zdravotníckych pomôckach, podaním uvedeného lieku alebo v uvedenom 

dávkovaním hrozí ohrozenie alebo poškodenie zdravia pacienta (okrem prípadov, kedy 

farmaceut rozhodne, s prihliadnutím na naliehavosť podania lieku pacientovi, ak ide o 

bezprostredné ohrozenie života alebo hrozí závažné zhoršenie jeho zdravotného stavu, aj 

keď nie sú splnené všetky podmienky zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach), 

lekársky predpis a lekársky poukaz obsahuje text, ktorý má charakter reklamy. 

7.1. Platnosť lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu 

Rozlišujeme viac druhov tlačív a ich časovú platnosť (obr. 3 – 6): 

 7 dní na HVL a IPL, ak neobsahuje antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú 

alebo psychoptropnú látku II. skupiny, 

 5 dní na liek s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky II. skupiny, 

 3 dni na liek s obsahom antibiotika a chemoterapeutika, 

 1 deň na liek predpísaný lekárom lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a lekárom 

ústavnej pohotovostnej služby,  

 1 mesiac platnosť lekárskeho poukazu, 

 3 mesiace platnosť lekárskeho poukazu na individuálne zhotovenie ortopedicko-

protetickej zdravotníckej pomôcky na mieru alebo stomatologickej zdravotníckej 

pomôcky na mieru, 

 deň vystavenia lekárskeho predpisu a poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava.  
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Obrázok 3: Tlačivo lekárskeho predpisu        Obrázok 4: Tlačivo výpisu z lekárskeho  

(Zdroj: ŠEVT)            predpisu 

                                                   (Zdroj: ŠEVT) 

 

       

Obrázok 5: Tlačivo lekárskeho poukazu               Obrázok 6: Tlačivo lekárskeho predpisu     

(Zdroj: ŠEVT)                     liek s obsahom OPL  II. skupiny 

                                                                (Zdroj: ŠEVT) 
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8. VÝDAJNÁ ČINNOSŤ V LEKÁRNI 

Farmaceut vydávajúci lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny je 

zodpovedný za správnosť výdaja. Okrem formálneho posúdenia a kontroly lekárskeho 

predpisu (lekárskeho poukazu) je povinnosťou farmaceuta kontrola správnosti dávkovania 

a povinnosť poskytnúť informácie súvisiace s užívaním a používaním produktu. Z dôvodu 

možných nedostatkov formálneho alebo obsahového charakteru lekárskeho predpisu alebo 

lekárskeho poukazu má farmaceut možnosť liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú 

potravinu nevydať. Uvedená možnosť je prípustná iba v prípade, ak farmaceut nemohol 

zistenia vedúce k oprave odstrániť ani po overení prostredníctvom predpisujúceho lekára. 

Ďalšou dôležitou povinnosťou farmaceuta je informovanie pacienta o možnosti výberu 

náhradného lieku 
23

(ktorý je bez doplatku alebo s najnižším doplatkom pacienta a ktorý je 

dostupný) podľa kategorizačného zoznamu, ak si pacient nevyberie inak. Farmaceut je 

povinný kontrolovať aj množstvo predpísaného lieku spolu s jeho dávkovaním, pričom 

môže pacientovi vydať iba také množstvo lieku, ktoré je v období najviac na jeden mesiac 

(ak pacient ide liek užívať prvýkrát) alebo najviac na tri mesiace liečby (ak pacient užíva 

liek chronicky). Ošetrujúci lekár môže predpisovať liek na odporúčanie lekára špecialistu 

najviac v období 6 mesiacov.  

Pri výdaji liekov s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky II. skupiny je 

farmaceut povinný overiť totožnosť osoby, ktorej vydáva tento liek, a na rubovú stranu 

kópie lekárskeho predpisu zaznamená meno a priezvisko, číslo preukazu totožnosti tejto 

osoby, ktorá musí mať vek najmenej 18 rokov. Pri každom výdaji liekov, zdravotníckych 

pomôcok alebo dietetických potravín je farmaceut povinný potvrdiť výdaj svojím 

podpisom na tomto tlačive, pripojiť odtlačok pečiatky lekárne a uviesť dátum výdaja. Pri 

každom výdaji je potrebné na tlačivo lekárskeho predpisu alebo poukazu vyznačiť časť 

ceny vydaného produktu, ktorý uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa, a časť ceny 

produktu, ktorú uhrádza poistenec (zabezpečujú lekárenské systémy). Takto označené 

tlačivá lekárskych predpisov alebo poukazov, na základe ktorých boli vydané produkty 

čiastočne alebo úplne uhrádzané z VZP, je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti povinný pripojiť k faktúre, ktorú zašle zdravotnej poisťovni pacienta. 
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Lekárske predpisy alebo poukazy, na základe ktorých neboli produkty uhrádzané z VZP, je 

držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný uchovávať najmenej 

jeden rok odo dňa vydania produktu. 

Pri liekoch neviazaných na lekársky predpis, tzv. voľnopredajných, s obsahom 

drogového prekurzora, je povinnosťou farmaceuta (aj farmaceutického laboranta 

oprávneného vydávať lieky neviazané ne lekársky predpis) vydať počet balení v množstve 

potrebnom najviac na jeden liečebný cyklus. 

Pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa vydávajú lieky a zdravotnícke 

pomôcky (okrem omamných a psychotropných látok II. skupiny) na tlačivo lekárskeho 

predpisu alebo poukazu vystaveného v členskom štáte Európskej únie (EÚ). V uvedenej 

súvislosti je farmaceut pri výdaji povinný kontrolovať formálne aj obsahové náležitosti 

tlačiva ako pri slovenských lekárskych predpisoch alebo poukazoch, pričom ak má 

pochybnosti o pravosti, má povinnosť túto overiť u predpisujúceho lekára. Ak pochybnosť 

nie je možné overiť, farmaceut má právo výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky 

odmietnuť. Rovnako má farmaceut právo odmietnuť výdaj lieku alebo zdravotníckej 

pomôcky pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v prípade odôvodneného 

podozrenia, že uvedeným výdajom by mohlo dôjsť k poškodeniu ľudského zdravia alebo 

k ohrozeniu života a tiež v prípadoch, ak uvedený produkt nie je v SR registrovaný. 

Lieky sa môžu vydávať iba v určených priestoroch lekárne, pričom sa musia 

dodržiavať predpisy upravujúce reklamu liekov
24

. Vo výkladnom priestore lekárne nie je 

dovolené umiestňovať reklamné materiály o liekoch, ktorých výdaj je viazaný na lekársky 

predpis.  

Pri výdaji liekov na oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia (nemocnice, 

polikliniky) sa musí distribuovaný tovar náležite chrániť pred prístupom nepovolaných 

osôb k nim. S liekmi obsahujúcimi omamné a psychotropné látky sa musí zaobchádzať 

podľa osobitného predpisu
25

.  

V opodstatnených prípadoch je farmaceut oprávnený vydať lieky, zdravotnícke 

pomôcky alebo dietetické potraviny ako časť balenia, teda bez vonkajšieho originálneho 
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 Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
25

 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 
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obalu, vtedy je potrebné označiť takto vydávaný tovar názvom lieku spolu s fotokópiou 

Príbalovej informácie pre pacienta (PIL), číslom šarže, časom použiteľnosti a údajom 

o uchovávaní, prípadne návodom na použitie zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej 

potraviny. K rozbalenému baleniu je potrebné doplniť podpis vydávajúceho farmaceuta.  

Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti je povinnosť zdravotníckych pracovníkov 

poskytovať dispenzáciu
26

. Dispenzácia je informačná a poradenská činnosť o vydávaných 

liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách, ktorú vykonávajú 

farmaceuti, prípadne farmaceutickí laboranti so špecializáciou z lekárenstva (lieky, 

zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny neviazané na lekársky predpis). Informácie a 

rady sa musia podávať tak, aby sa dodržala účinnosť, bezpečnosť a efektívnosť liečby. 
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9. INDIVIDUÁLNE PRIPRAVOVANÉ LIEKY 

Súčasťou poskytovania lekárenskej starostlivosti je príprava liekov vrátane plnenia, 

rozvažovania, balenia a označovanie obalov liekov. Lieky pripravované v lekárni 

predstavujú v súčasnosti iba malú časť z celkového podielu realizovaných receptov. Stále 

však majú svoj význam. Individuálne sa lieky pripravujú v lekárňach (tzv. „magistraliter“) 

podľa lekárskeho predpisu v predpísanom zložení, pričom spôsob a postup prípravy musí 

vyhovovať platným ustanoveniam liekopisu.
27

   

9.1. Preskripcia IPL 

Recept je písomný príkaz zostavený podľa určitých pravidiel, v ktorom lekár žiada 

farmaceuta, aby pripravil určitý liek v určitom množstve a aby ho vydal s návodom, podľa 

ktorého má pacient tento liek užívať. Predpis na IPL, ktorý má farmaceut pripraviť, musí 

obsahovať aj základné údaje, podľa ktorých má liek zhotoviť.
28

 

Individuálne pripravované lieky sa spravidla predpisujú v množstve, ktoré má byť 

spotrebované za kratší čas ako HVL. Na prípravu IPL sa môžu používať iba liečivá 

vyhovujúce ustanoveniam liekopisu, alebo iným normám a predpisom vydaným 

Ministerstvom zdravotníctva SR.  

V preskripcii sa uvádzajú liečivá a pomocné látky, z ktorých sa má liek skladať, a ich 

jednotlivé množstvá. 

Pri zložených liekoch sa jednotlivé zložky uvádzajú v poradí: 

1. remedium cardinale (basis) – základné liečivo, ktoré určuje hlavný účinok lieku; 

2. remedium adjuvans  - doplnkové liečivo, ktoré dopĺňa alebo zosilňuje účinok 

základného liečiva, prípadne zoslabuje jeho nežiadúce účinky; 

3. remedium corrigens – látka, ktorá upravuje vzhľad, chuť alebo vôňu lieku; môže to 

byť cukor, sirup, tinktúra, éterický olej a iné; 
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 FULMEKOVÁ, Magdaléna, et al. Lekárenská propedeutika, Praktická príručka pre výkon lekárenskej praxe. 
Bratislava: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2004, 83 s. 
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 Kolektív autorov. Praescriptiones magistrales. 3. vydanie, Praha: Avicenum, 1974, 432 s. ISBN 08-034-74. 
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4. remedium constituens – vehikulum, konštitutívna pomocná látka, v ktorej sa 

použité liečivá rozpustia alebo rozptýlia a ktorá určuje liekovú formu lieku (napr. 

roztok, čapík, masť). Vehikulom môže byť voda, lieh, olej, masťový základ a iné.  

 Liek nemusí obsahovať všetky tieto zložky, niektoré liečivá môžu byť zároveň 

účinnou látkou i vehikulom. 

 Latinský názov každej látky sa píše na samostatný riadok s veľkým začiatočným 

písmenom. Názvy jednotlivých zložiek lieku sa píšu v genitíve, ich množstvo 

v akuzatíve.  

 V praxi sa zvyčajne používajú prípustné liekopisné skratky názvov liečiv.  

 Množstvo (dávka) jednotlivých látok sa udáva v gramoch v decimálnej sústave 

arabskými číslicami. Desatinná čiarka sa nesmie vynechať ani vtedy, keď ide o celé 

číslo. Značka gramu (g) sa za dávkou neuvádza.
29

 

Farmaceut má  právo upraviť lekársky predpis len v týchto prípadoch: 

a) V  predpise je prekročená maximálna dávka a toto prekročenie nie je vyznačené 

výkričníkom a vypísaním dávky aj slovom. Ak nie je možné upovedomiť o tom 

lekára a požiadať ho o korekciu, resp. o doplnenie, farmaceut upraví predpísanú 

dávku na zvyčajnú terapeutickú dávku, liek pripraví, zmenu dávky vyznačí na 

recepte a potvrdí svojím podpisom. Lekára o zmene upovedomí dodatočne. 

Rovnako postupuje aj vtedy, keď je prekročená terapeutická  dávka pre deti a toto 

prekročenie lekár náležite nevyznačil.  

b) Predpis je zostavený tak, že príprava podľa neho by bola na úkor akosti lieku. Ide 

najmä o predpis inkompatibilných látok. Ak úprava receptu nevyžaduje zmenu 

v liečivých zložkách, farmaceut urobí sám úpravu, príslušnú zmenu vyznačí na 

recepte a pripraví liek podľa upraveného receptu. Zmenu v liečivých zložkách smie 

farmaceut urobiť len po dohode s lekárom, dohodnutú zmenu vyznačí na recepte 

a potvrdí ju svojim podpisom.  

c) Ak je možné prísadou vhodných pomocných látok a použitím vhodného 

technologického postupu uľahčiť alebo zlepšiť prípravu, akosť, delenie alebo 

aplikáciu lieku, príp. zvýšiť jeho stálosť. V týchto prípadoch farmaceut pripraví 
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163s. ISBN 80-217-0531-0. 



33 

 

liek podľa svojich znalostí a zásad pre správnu prípravu liekov a druh a množstvo 

použitých pomocných látok vyznačí na predpise.
30

 

Podľa vyhlášky o správnej lekárenskej praxi MZ SR č. 129/2012 Z.z.: 

 lieky sa pripravujú v lekárni tak, aby spĺňali požiadavky na farmaceutickú kvalitu a 

požiadavky Ph. Eur., liekopisu členského štátu Európskej únie alebo SFK; 

 kvalita liekov pripravovaných v lekárni sa zabezpečuje vytvorením a používaním 

systému zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa organizáciu a určenie podmienok 

prípravy liekov v súlade s požiadavkami správnej výrobnej praxe. 

Pri príprave liekov sa nesmú: 

 používať liečivá a pomocné látky po uplynutí času ich použiteľnosti; 

 pripravovať jedným zdravotníckym pracovníkom súčasne rôzne lieky; 

 navažovať jedy, omamné látky a psychotropné látky inou osobou ako 

farmaceutom; 

 používať pracovné predmety, nástroje, prístroje, zariadenia a obaly zhotovené z 

materiálov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti liekov; 

 používať registrované HVL vo forme tabliet, dražé, čapíkov a globúl, ak v 

súhrne charakteristických vlastností lieku nie je uvedená ich možnosť použitia 

na prípravu liekov; možno použiť roztoky, masti a gély; 

 lekáreň, ktorá pripravuje lieky, zabezpečuje ich balenie do obalov podľa 

požiadaviek Ph. Eur. alebo SFK; 

 individuálne pripravované lieky musia kvalitatívnym a kvantitatívnym 

zložením liečiv zodpovedať lekárskemu predpisu alebo veterinárnemu 

lekárskemu predpisu. Pri individuálnej príprave liekov možno používať len 

liečivá uvedené na lekárskom predpise alebo na veterinárnom lekárskom 

predpise; iné liečivá sa môžu používať len so súhlasom predpisujúceho lekára 

alebo veterinárneho lekára. Ak technológia prípravy individuálne 

pripravovaných liekov vyžaduje zmenu pomocných látok, možno ich zameniť 

aj bez súhlasu predpisujúceho lekára alebo veterinárneho lekára. 
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IPL a HPL možno vydávať len v obaloch, ktoré sú označené dobre čitateľným 

písmom: 

 na bielom štítku, ak ide o lieky, ktoré sa podávajú perorálne alebo sa 

vstrebávajú sliznicou dutiny ústnej, alebo sa podávajú parenterálne; 

 na červenom štítku s nápisom „Na vonkajšie použitie“, ak ide o inú cestu 

podania; 

 na zelenom štítku, ak ide o veterinárne lieky, s nápisom „Len pre zvieratá“; 

 na žltom štítku s nápisom „Činidlo“, ak ide o činidlá. 

 

Označenie obalov individuálne pripravovaných liekov a hromadne pripravovaných 

liekov musí obsahovať tieto údaje: 

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti, názov lekárne a jej adresu; 

b) návod na použitie lieku; 

c) dátum prípravy lieku; 

d) čas použiteľnosti lieku, ak ide o individuálne pripravované lieky; časom 

použiteľnosti sa rozumie čas skončenia užívania lieku podľa dávkovania 

určeného predpisujúcim lekárom; 

e) meno a priezvisko osoby, ktorá liek pripravila, alebo identifikovateľný podpis 

tejto osoby; 

f) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením liečiv a pomocných látok 

alebo názov lieku podľa SFK a číslo šarže, ak ide o HPL; 

g) názov použitej antimikrobiálnej látky alebo označenie symbolom „SA“ v 

prípade jej nepoužitia, ak ide o očné kvapky alebo očné vody; 

h) označenie „Jed“, ak je to na lekárskom predpise alebo na veterinárnom 

lekárskom predpise výslovne uvedené; 

i) označenie „Horľavina“, ak liek obsahuje horľavú látku; 

j) označenie „Žieravina“, ak liek obsahuje žieravinu; 

k) označenie „Cytotoxická látka“, ak liek obsahuje liečivo zo skupiny cytostatík; 

l) označenie symbolom rádioaktivity, ak liek obsahuje rádioaktívnu látku; 

m) meno a priezvisko pacienta a dátum narodenia pacienta, ak ide o parenterálne 

IPL.
31

 

                                                 
31

 Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax. 
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9.2. Rozdelenie účinných látok podľa sily ich účinku 

INOXIA 

 Obsahujú liečivá účinné, ktoré musia byť uchované vo fľaške so zábrusnou zátkou. 

Názov liečiva je uvedený čiernym písmom na bielom podklade. 

 Pri inoxiách sa robí kontrola dávkovania hlavne pri Acidum acetylsalicylicum, 

Paracetamolum, Kalium iodatum, Chininium chloratum. 

 

SEPARANDÁ 

 Obsahujú liečivá silne účinné a žieraviny, označené v liekopise (Separandum), 

ktoré musia byť uchované oddelene od ostatných, vo fľaške so zabrúsenou zátkou. 

Názov liečiva je uvedený červeným písmom na bielom podklade. 

 Príklady: BELLADONNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM, 

DIPYRIDAMOLUM, OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM, CODEINI 

HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, ACIDUM HYDROCHLORICUM 35%, 

IODUM 

 

VENENÁ 

 Obsahujú liečivá veľmi silne účinné, označené v liekopise (Venenum), ktoré musia 

byť uschované v zamknutej skrini, vo fľaške so zabrúsenou zátkou. Názov liečiva 

je uvedený bielym písmom na čiernom podklade. 

 Príklady: DIGITOXINUM, HOMATROPINI HYDROBROMIDUM, 

NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM
32,

 
33

 

 

                                                 
32

 FULMEKOVÁ, Magdaléna, et al. Lekárenská propedeutika, Praktická príručka pre výkon lekárenskej praxe. 
Bratislava: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2004, 83 s. 
33

 HRKOVÁ, Veronika a Ján  KYSELOVIČ a Milan KRIŠKA. Receptúrna  propedeutika.  Martin: Osveta, 1993, 
163s. ISBN 80-217-0531-0. 
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Obrázok 7: Signatúry surovín používaných k príprave IPL 

9.3. Najčastejšie používané receptúrne skratky 

Tabuľka 1: Receptúrne skratky
34

 

aa (p. aeq.) ana (partes aequales) po rovnakých častiach, 

každého rovnaký diel 

aa ad. ana ad po rovnakých častiach do 

Ac., acid. Acidum, acidus kyselina, kyslý 

ad. man. med. Ad manus medici do rúk lekára 

ad us. ext. Ad usum externum k vonkajšiemu použitiu   

ad us. int. Ad usum internum k vnútornému použitiu   

ad us. vet. Ad usum veterinarium k veterinárnemu použitiu 

aq. dest. Aqua destillata destilovaná voda 

dent. tal. dos. Dentur tales doses buď dané takýchto dávok 

div. in d. aeq. Divide in doses aequales rozdeľ na rovnaké dávky 

M.f. Misce fiat zmiešaj a priprav 

Rp. Recipe priprav, vezmi 

D.S. Da signa daj označenie 

 

                                                 
34

 SOLICH, Jan a Ludmila DOFKOVÁ. Tabuľky pro lékárníky. 1. vydanie, Praha:  Spofa, 1988. 299 s. 
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9.4. Druhy dávok 

Terapeutická dávka – dávka liečiva, ktorá sa zvyčajne používa na dosiahnutie 

terapeutického účinku. Rozlišuje sa: 

a) jednotlivá terapeutická dávka: na jednorazové použitie; 

b) denná terapeutická dávka:  na dodanie v priebehu 24 hodín. 

Terapeutické dávky sú uvedené pre orientáciu lekára aj farmaceuta. Lekár určuje dávku 

často veľmi rozdielnu podľa požadovaného terapeutického účinku, vnímavosti 

chorého, jeho telesnej hmotnosti, celkového stavu, trvania liečby atď. 

Maximálne dávky – dávky liečiv pre dospelého človeka, ktoré nesmie farmaceut pri 

vydávaní liečiv prekročiť pri jednotlivom podaní (maximálna dávka jednotlivá), tak pre 

podanie behom 24 hodín (maximálna dávka denná), pokiaľ to lekár zreteľne neoznačil v 

predpise. Ak lekár úmyselne z terapeutického dôvodu prekročí stanovenú maximálnu 

dávku, musí ju na predpise vypísať slovami a pripojiť k číslu výkričník (!).  

 V prípade nevyznačenia prekročenia maximálnej dávky, požiada farmaceut 

predpisujúceho lekára o doplnenie. V prípade nezastihnutia lekára opraví farmaceut 

dávku na obvyklú terapeutickú, úpravu potvrdí svojím podpisom a dodatočne 

lekára o zmene upovedomí.
35, 36, 37

 

Tabuľka 2: Dávky podľa bežne dostupných odmeriek 

1 kvapka 0,05 ml 

1 čajová lyžička alebo kávová lyžička 5 ml 

1 dezertná lyžička alebo detská lyžička 10 ml 

1 polievková lyžica   15 ml 

9.5. Kontrola dávok 

Pre určenie dávok liečiv pre deti sú dôležité činitele vek, hmotnosť a povrch tela.   

                                                 
35

 FULMEKOVÁ, Magdaléna, et al. Lekárenská propedeutika, Praktická príručka pre výkon lekárenskej praxe. 
Bratislava: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2004, 83 s. 
36

 Kolektív autorov. Československý lékopis. 4. vydanie. I. zv., Praha: Avicenum, 1987, 412 s. 
37

 Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie. Vestník MZ SR z 29. 5. 2006, osobitné vydanie. 
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                                              povrch tela dieťaťa m
2
 

približná dávka pre deti = -------------------------------  x dávka pre dospelého 

                                                             1,7  

Denná dávka, ak nie je uvedené inak sa rozumie štvornásobok dávky jednotlivej. 
38, 39

  

9.6. Riedenie zásobných roztokov 

Príklad: Pripravte 1 liter  3% peroxidu vodíka z 20 % 

Najčastejšie sa používa tento spôsob výpočtu: 

 Recept/Zásoba = 3*1000/ 20 = 150 ml 20 % peroxidu vodíka  + Aqua purificata                 

do 1000 ml  (850 ml)  

 

Môžu sa použiť aj iné spôsoby výpočtu: 

 Zrieďovacia rovnica:  

m1 . c1 + m2 . c2 + ... = m . c   

m = hmotnosť (g) 

c = koncentrácia (%) 

 

 Krížové pravidlo: voda a lieh  

a                                d                dielov liehu 

                   c 

b                                e                dielov vody  

                                  

           f                 dielov spolu 

    

 f dielov ........................... výsledné množstvo roztoku v gramoch 

 d dielov ........................... x g                                                  

a − koncentrácia liehu, potrebného na prípravu roztoku  

b – koncentrácia 2. rozpúšťadla (vody)  

c – výsledná koncentrácia roztoku 

d – počet dielov liehu 

e – počet dielov vody  

                                                 
38

 FULMEKOVÁ, Magdaléna, et al. Lekárenská propedeutika, Praktická príručka pre výkon lekárenskej praxe. 
Bratislava: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2004. 83 s. 
39

 Kolektív autorov. Československý lékopis. 4. vydanie. I. zv., Praha: Avicenum, 1987, 412 s. 
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f – počet všetkých dielov spolu 

 

 Krížové pravidlo: rôzne koncentrácie liehu 

a                                d                dielov liehu jednej koncentrácie 

                   c 

b                                e                dielov liehu druhej koncentrácie 

                                  

           f                                 dielov spolu 

 

 f dielov ........................... výsledné množstvo roztoku v gramoch 

 d dielov ........................... x g                                                  

a − koncentrácia prvého liehu, potrebného na prípravu roztoku 

b – koncentrácia 2. liehu, potrebného na prípravu roztoku 

c – výsledná koncentrácia roztoku 

d – počet dielov prvého liehu 

e – počet dielov 2. liehu 

f – počet všetkých dielov spolu
40

 

 

Príklad: Pripravte 1 liter Spiritus vini dilutus (60%) 

 Pripravíme ho zo Spiritus concentratus 85 % : 

 Recept/ Zásoba = 60*1000/ 85 = 705,88 ml Spiritus concentratus 85 % 

                                                      294,12 ml  Aqua purificata   

 

Príklad: Pripravte 100 g Acidum aceticum dilutum 

 Acidum aceticum dilutum (5,8-6 %)  

 Pripravíme ju z Acidum aceticum concentratum (98%) 

 Recept/ Zásoba= 6*100/ 98 = 600/ 98 = 6,12 g Acidum aceticum concentratum  

                                                                93,88 g Aqua purificata 

 

9.7. Vybrané liekové formy 

                                                 
40

 SÝKORA, Juraj a Margaréta ŠUBOVÁ a Silvia SZŰCSOVÁ a Lucia ČERNUŠKOVÁ.  Vybrané výpočty pre 
prípravu liekov v lekárňach. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2014, 34 s. ISBN 978 80 89631 18 
6. 
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a) Rektálne čapíky 

Čo ovplyvňuje dávkovanie liečiv v čapíkoch: 

 čapíkovina (zmes liečiv + čapíkový základ); 

 forma na odlievanie čapíkov; 

 strata čapíkoviny pri formovaní; 

 ciachovací koeficient: 

o skutočná hmotnosť čapíka/predpísaná hmotnosť čapíka = ciachovací 

koeficient čapíkovej formy); 

 vytesňovací koeficient: 

o f = A - (B - n) / n 

o A: hmotnosť 6 čapíkov z čistého základu 

o B: hmotnosť 6 čapíkov s 1 g liečiva 

o n: hmotnosť liečiva (1g) 

o univerzálna hodnota f = 0,7 (pre organické látky); 

 stratový koeficient (2-10 % čapíkoviny navyše); 

 čapíky pre deti 1g pripravuje sa o 2 čapíky navyše; 

 čapíky pre dospelých 2- 3 g pripravuje sa o 1 čapík navyše; 

 výpočet čistého základu:  

o x = z. (m - f. a) 

o x: množstvo čistého základu 

o z: počet čapíkov aj s rezervou 

o m: priemerná hmotnosť vypočítaná zo 6 čapíkov z čistého základu 

o f: vytesňovací koeficient 

o a: množstvo liečiva v 1 čapíku. 

 

b) Vaginálne guľôčky (globulky) 

 vytesňovací koeficient; 

 pokiaľ máme formu aj s kŕčkami guľôčok treba vypočítať prepočítavací faktor: 

o a / b = prepočítavací faktor 

o a – je priemerná hmotnosť 1 guľôčky s krčkom (bez liečiva) 

o b – je priemerná hmotnosť 1 guľôčky bez krčka (bez liečiva) 

o prepočítavacím faktorom treba vynásobiť množstvo liečiva na každú 

guľôčku 
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o ak je forma na prípravu guľôčok do 4 g, rezerva sú 2 guľôčky 

o ak je forma nad 4 g , rezerva je 1 guľôčka.  

 

c) Kapsule: tvrdé kapsule, želatinové kapsule 

 veľkosti kapsúl: najpoužívanejšie 00 (objem 0,92 ml) a 0 (objem 0,67 ml); 

 správne vypočítanie množstva liečiva a plniva: 

 Výpočet navážky účinnej látky: 

o a . b = c 

o a – množstvo účinnej látky na 1 kapsulu 

o b – požadovaný počet kapsúl 

o c – množstvo účinnej látky na požadovaný počet kapsúl. 

 

 Výpočet objemu celej zmesi: 

o d . b = e 

o d – objem jednej kapsule 

o b – požadovaný počet kapsúl 

o e – objem celej zmesi (liečivo + plnivo) na požadovaný počet.
41, 42

. 

9.8. Príklady lekárskych predpisov s uvedeným IPL 

Napriek faktu, že na trhu je dostatok HVL s podobnými účinkami, lekári ich naďalej 

predpisujú, pretože predpisovanie  IPL im poskytuje možnosť individualizovania terapie 

a to, či už  ide o výber liečiv a ich kombináciu, špecifické pomery týchto liečiv alebo ide 

o liekovú formu a hlavne o dávkovanie, kde lekár  môže prispôsobiť koncentrácie úmerné 

stavu postihnutia pacienta. Nezanedbateľný je aj priaznivý psychologický vplyv IPL 

u niektorých pacientov, u ktorých vedomie, že liek bol predpísaný iba pre nich a na liečbu 

ich ochorenia, zlepšuje vzťah k farmakoterapii. 

V tabuľke 3 sú  uvedené niektoré príklady súčasných IPL, medzi ktorými má stabilné 

miesto napríklad nosová masť, salenické kloktadlo, tinktúra gingivalis alebo migreninové 

čapíky.  
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Bratislava: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2004, 83 s. 
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Tabuľka 3: Príklady IPL v súčasnosti
43

 

IPL 1 

Acidi salicylici 

Ol. ricini                   aá    2,0 

Ung. Emolientis       ad 100,0 

M.f. ung. 

D.S. Potierať! 

IPL 2 

Ol. Eucalypti          0,4    

Ol. Vaselini            2,0  

Vas. Albi        ad  20,0      

M.f.ung    

D.S. Nosová masť                                                              

IPL 3 

Bismuthi nitrici bas.   0,12    

Bensocaini                  0,01 

Natr. hydrogencarb.    0,2 

M.f. cps. 

D.S. 4x1 cps. 

IPL 4 

Acidi lactici              1,5    

Glycerini                10,0        

Aq. dest.                 10,0 

Syndermani     ad 100,0        

M.f. ung.                  

D.S. Potierať!                                                                                                       

IPL 5 

Acidi salicylici     4,0       

Tct. capsici        20,0    

Mentholi               2,0     

Spir. dil.     ad   200,0      

M.f. sol.      

D.S. Do vlasov                                                                                     

IPL 6 

Natrii benzoici     

Natrii bicarbonici   aá 30,0 

Natrii chlorati                6,0  

Ol. menth. piper.         0,08 

M.f. plv. 

D.S. Salenické kloktadlo 

IPL 7 

Ergotamini tartarici   0,001   

Diazepami                 0,005  

Phenobarbitali           0,02 

Coffeini                     0,1    

Aminophenazoni       0,2     

Ol. cacao q.s. ut m.s. supp.   

M.f. supp.            

D.S. Pri migréne 1 čípok                                                                                              

IPL 8 

Recorcini         3,0   

Alumeni          10,0        

Ac. acet. dil.     1,0         

Ac. salicylici    6,0  

Talci veneti     60,0    

Zinci oxyd.     20,0   

Spiriti 70%   200,0    

M.f. susp.      

D.S. Potierať                                                                         

IPL 9 

Chloramphenicoli          1,5 

Dexamethasoni         0,009 

Propylenglycoli            4,0 

Fungicidin ung            30,0   

Aquasorbi             ad  50,0  

M.f. ung      

D.S. Potierať!     

 

9.9. Dispenzačné minimá liekových foriem 

Čapíky a globulky: zbaviť obalu, ujasniť aplikáciu. 

Kvapky: kvapky držať kolmo nadol (aby mali kvapky rovnakú veľkosť) 
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 LEHOCKÁ, Ľubica a Lucia MASARYKOVÁ a Magdaléna FULMEKOVÁ. Individuálna príprava liekov 

v lekárenskej praxi. In Praktické lekárnictvo.2012, 2(4), s.158-160. ISSN 1338-3132. 
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Očné masti: prvý centimeter masti vytlačiť a zahodiť, aplikovať 1 cm pod spodné viečko, 

zavrieť oko a masírovať viečko, najprv aplikovať kvapky a približne po pol hodine  masť. 

Nosové kvapky: aplikovať v ľahu, pri aplikácii zakloniť hlavu, 1-2 kvapky do každej 

nosovej dierky, po aplikácii stlačiť nos (aby sa liek rozptýlil po sliznici), až potom 

vdýchnuť, deťom nekvapkať priamo, ale navlhčiť tampón alebo vatu a vytrieť, antibiotické 

kvapky (Pamycon ®) uchovávať v chladničke, tesne pred aplikáciou ich pasívne ohriať na 

izbovú teplotu. Po 7 dňoch prestať používať, liek sa rozkladá. 

Očné kvapky: 1-2 kvapky pod spodné viečko, neaplikovať studené z chladničky,   medzi 

dvoma druhmi kvapiek nechať aspoň 10-15 minút odstup. 

Ušné kvapky: aplikovať v ľahu, hlavu dať nabok,  kvapky z chladničky ohriať na telesnú 

teplotu, chvíľu po aplikácii kvapiek ostať ležať. 

Pasty: nanášať v hrubšej vrstve, nech sa po vyschnutí nedrobia. 

Roztoky: ak pozorujeme zmenu (napr. zákal), okamžite vyliať.  

Suspenzia: pred použitím pretrepať, pri ATB sirupoch overiť dávkovanie, uchovávať, v 

chladničke dolu, doma nič neriediť, pri dvoch  predpísaných baleniach jedno balenie 

zarobiť v lekárni, druhé balenie sa dá zarobiť tesne pred vypotrebovaní prvého. 

Retardety: nedrviť, nelámať, nerozpúšťať, nehrýzť, ... 

Tekuté zásypy: nanášať tampónom alebo štetcom, pri zhustnutí zriediť prevarenou vodou. 

Zásypy: neplatí princíp čím viac, tým lepšie, pri nanesení príliš hrubej vrstvy zásypu sa 

tvorí hrubá chrasta, ktorá sa ľahko odlupuje, najlepšie je nanášať zásyp vatou alebo gázou 

v tenkej vrstve. 

Sublinguálne tablety: pod jazyk a nechať rozpustiť, nerozhrýzať, nehltať. 

Injekcie (infúzie): do rúk lekára, po porade s lekárom.
44,

 
45 

9.10. Literatúra používaná pri príprave IPL
46,

 
47
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Európsky liekopis (Ph. Eur.) – definuje zákon č. 362/2011 Z.z.  ako súbor 

technických požiadaviek na prípravu, výrobu, označovanie, uchovávanie liečiv, 

pomocných látok, liekových foriem a na hodnotenie ich kvality. Európsky liekopis vydáva 

Rada Európy. http://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-publications-1401.html 

SFK – definuje zákon č. 362/ 2011 Z. z. ako súbor technických požiadaviek na 

prípravu, skúšanie, označovanie, uchovávanie, predpisovanie a vydávanie HPL a IPL a 

medziproduktov na ich prípravu.  

Obsahom Slovenského farmaceutického kódexu sú odporúčané odvetvové nezáväzné 

normy  všeobecné : 

 skúšobné metódy hodnotenia kvality liekov a liečiv; 

 skúšobné metódy hodnotenia  liekových foriem; 

 skúšobné metódy hodnotenia  rastlinných drog a liečivých prípravkov; 

 Požiadavky uvedené v Ph. Eur. a v SFK je povinný dodržiavať každý, kto 

zaobchádza s liekmi, používa ich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo 

vykonáva štátny dozor na úseku farmácie. 

SFK vydalo MZ SR ako Výnos z 10. decembra 2007 ako prvé vydanie, doplnok 2007. 

Hlavným obsahom tejto publikácie sú články magistraliter pripravovaných liekov v 

lekárňach, rastlinných drog, najčastejšie používaných infúznych roztokov a ďalšie potrebné 

informácie. Liekopisné oddelenie ŠÚKL vypracovalo druhé vydanie SFK v roku 2015. 

SFK, druhé vydanie, tvoria dve prílohy: 

 Príloha č. 1 – Súbor technických požiadaviek na prípravu, skúšanie, 

označovanie, uchovávanie, predpisovanie a vydávanie individuálne 

pripravovaných liekov a medziproduktov a hromadne pripravovaných liekov. 

 Príloha č. 2 – Súbor technických požiadaviek na zloženie a prípravu činidiel 

používaných na skúšky totožnosti liečiv, liekov a pomocných látok 

používaných na individuálnu prípravu liekov a hromadnú prípravu liekov. 

Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie je dostupné iba v tlačenej forme. 
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 Zákon NR SR č. 362/ 2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
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Ďalšie informačné zdroje:  

 Slovenský liekopis 

 Československý liekopis štvrté vydanie (ČsL 4) 

 Tabuľky pre lekárnikov 

 Praescriptiones Pharmaceuticae 

 Praescriptiones Magistrales 

 receptáre 
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10. KONTROLNÁ ČINNOSŤ V LEKÁRNI 

Kontrolná činnosť v lekárni je dôležitou činnosťou, ktorá pomáha zabezpečiť 

pacientovi kvalitný, účinný a bezpečný liek.  

Podmienky na kontrolu liekov v lekárni stanovuje Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z. z. 

o požiadavkách na správnu lekárenskú prax. 

V lekárňach sa vykonávajú kontrolné skúšky: 

a) na totožnosť liečiv a pomocných látok podľa SFK, ak má príslušná šarža 

potvrdenie štátneho ústavu o vykonaní kontroly kvality a analytický certifikát; ak 

analytický certifikát chýba, lekáreň zabezpečí kontrolu kvality podľa Ph. Eur. alebo 

SFK; skúška na totožnosť liečiva, pomocných látok sa nevykoná, ak liečivo alebo 

pomocná látka je v originálnom balení od výrobcu. Základom stanovenia totožnosti 

liečiv a pomocných látok sú organoleptické a analytické metódy (napr. pri 

anorganických látkach stanovenie katiónu a aniónu).   

b) kvality individuálne pripravovaných liekov a hromadne pripravovaných liekov: 

individuálne pripravované lieky sa kontrolujú náhodne, pri hromadne 

pripravovaných liekoch sa kontroluje každá pripravená šarža v rozsahu 

ustanovenom Ph. Eur. alebo SFK. Od kontroly HPL možno upustiť, ak ide o HPL 

na vonkajšie použitie a ak je kvalita zabezpečená postupom prípravy. Skutočnosť, 

že sa od kontroly upustilo, sa vyznačuje v protokole o príprave týchto liekov. 

c) kvality čistenej vody a vody na injekciu v zásobníkoch a to: 

1. fyzikálnymi a chemickými metódami raz polročne a po každom zásahu do 

prístrojového zariadenia, ktorým sa pripravuje; 

2. mikrobiologickými metódami najmenej raz polročne a po každom zásahu do 

prístrojového zariadenia, ktorým sa pripravuje. 

Kontrola liečiv, pomocných látok a liekov sa vykonáva v súlade s požiadavkami 

správnej laboratórnej praxe v kontrolných laboratóriách. O každej vykonanej kontrole sa 

vyhotoví protokol. HVL sa kontrolujú zrakovou kontrolou a v zmysle doby použiteľnosti. 

Na zaznamenávanie vstupnej kontroly sa používa karta vstupnej kontroly liečiv, 

pomocných látok a liekov. Karta vstupnej kontroly musí obsahovať: 
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1. strana: 

 latinský názov liečiva, pomocnej látky alebo lieku; 

 slovenský názov liečiva, pomocnej látky alebo lieku; 

 presné označenie čísla liekopisu, poradie zväzku, rok vydania a stranu na ktorej sa 

nachádza článok; 

 synonymá; 

 zloženie a vlastnosti; 

 skúšky totožnosti; 

 spôsob uchovávania. 

 

2. strana (Tabuľka  4): 

 dátum dodania liečiva, pomocnej látky alebo lieku; 

 názov výrobcu, distribútora; 

 dodané množstvo celkom; 

 počet balení; 

 výrobnú šaržu; 

 dobu použiteľnosti; 

 doklad o akosti; 

 dátum kontroly (č. atestu); 

 výsledok; 

 podpis pracovníka, ktorý vykonal kontrolu; 

 poznámky. 

 

Tabuľka 4: Druhá strana karty vstupnej kontroly 

Dátum 

dodania 

Výrobca, 

distribútor 

Dodané 

množstvo 

celkom 

Počet 

balení 

Výrobná 

šarža 

Doba 

použiteľnosti 

Doklad 

o akosti 

Dátum 

kontroly 

(č. atestu) 

Výsledok Podpis Poznámka 

           

           

           

           

           

           

(Zdroj: Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie. Vestník MZ SR z 15. 10. 2015, osobitné vydanie) 
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10.1. Kontrola liekov na oddeleniach ústavného zdravotníckeho 

zariadenia 

Vedúci nemocničnej lekárne alebo ním poverený farmaceut vykonáva kontrolu liekov 

na oddeleniach ústavného zdravotníckeho zariadenia najmenej raz za pol roka. 

O každej vykonanej kontrole vyhotoví protokol v troch vyhotoveniach. Protokol 

obsahuje: 

a) dátum kontroly, 

b) označenie oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia, 

c) meno a priezvisko farmaceuta a ostatných osôb zúčastnených na kontrole, 

d) druh a rozsah kontroly liekov: 

1. spôsob uchovávania liekov, 

2. čas použiteľnosti liekov, 

3. spôsob vyraďovania liekov z použitia, 

4. spôsob zneškodňovania liekov, 

5. účelnosť a hospodárnosť farmakoterapie, 

6. predpisovanie liekov na indikácie schválené pri registrácii, 

e) zistené nedostatky, opatrenia na ich odstránenie a termín na ich odstránenie, 

f) údaje o odstránení predtým zistených nedostatkov, dátum a podpis farmaceuta, 

ktorý kontrolu vykonal. 

Jedno vyhotovenie protokolu dostane štatutárny orgán ústavného zdravotníckeho 

zariadenia, druhé dostane lekár zodpovedný za zásobovanie oddelenia ústavného 

zdravotníckeho zariadenia a tretie sa uchováva v nemocničnej lekárni. 

Podstatnou súčasťou kontrolnej činnosti je vedenie dokumentácie o vykonaných 

kontrolách.  

V rámci dokumentačnej činnosti v lekárni rozlišujeme:  

 predpisovú dokumentáciu: napr. predpis prípravy individuálne pripraveného lieku.  

 záznamovú dokumentáciu: napr. záznam o vykonaní skúšky totožnosti liečiva, 

pomocnej látky alebo lieku, záznam v knihe omamných a psychotropných látok. 
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Náležitosti záznamu v knihe omamných a psychotropných látok sú stanovené vo 

Vyhláške MZ SR č. 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii 

dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok. 

10.2. Výkon kontroly 

Na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov vykonáva kontrolnú činnosť 

ŠÚKL. Na úseku veterinárnej farmácie vykonáva kontrolnú činnosť Ústav štátnej kontroly 

veterinárnych biopreparátov a liečiv. 
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11. RIADENIE VEREJNEJ LEKÁRNE 

Pri definícií zodpovednostných ustanovení v rámci všetkých vznikajúcich právnych 

vzťahov vo verejnej lekárni (pracovno-právnych aj ostatných) je potrebné dôsledne 

rozlišovať povinnosti držiteľa povolenia (či už právnickej, alebo fyzickej osoby), 

povinnosti odborného zástupcu, ak bol ustanovený ako aj povinnosti zamestnaných 

zdravotníckych pracovníkov. 

Jednou z povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je 

zabezpečiť, aby objednávanie, príjem, kontrolu, uchovávanie, prípravu a výdaj liekov a 

zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, 

zaobchádzanie s drogovými prekurzormi a vedenie príslušnej evidencie riadil odborný 

zástupca, ak bol ustanovený
48

. 

Odborný zástupca je fyzickou osobou, ktorá zodpovedá za odborné vedenie 

poskytovania lekárenskej starostlivosti u poskytovateľa oprávneného na túto činnosť na 

základe vydaného povolenia, s ktorým je v pracovnoprávnom, alebo obdobnom vzťahu. 

Nemožno prenášať zodpovednosť za porušenie právnej povinnosti z držiteľa povolenia na 

jeho odborného zástupcu, keď zákon ustanovuje, že zodpovedným subjektom je držiteľ 

povolenia. Naviac, odborný zástupca je podľa zákona o poskytovateľoch fyzická osoba, 

ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané
49

 

v zdravotníckom zariadení, nie za jeho ekonomickú činnosť
50

. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že povinnosti odborného zástupcu (v zmysle 

vyvodenia osobnej zodpovednosti za konkrétne procesy vo verejnej lekárni) sú v príslušnej 

legislatíve definované veľmi povrchne. Explicitne sú definované – či už zákonom 

o poskytovateľoch (1), alebo zákonom o liekoch (2) – povinnosti držiteľa povolenia. Je 

možné domnievať sa, že tento postoj je dedičstvom legislatívneho myslenia z obdobia, keď 

držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti mohla byť iba odborne 

spôsobilá fyzická osoba – teda povinnosti držiteľa boli totožné s povinnosťami konkrétnej 

                                                 
48

 § 23 ods. 1 písm. ac) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej „zákon o liekoch“). 
49

 § 5 ods. 1 zákona o liekoch; § 12 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej „zákon o poskytovateľoch“). 
50

 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 4S 174/2010-57 
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fyzickej osoby. Aj stanovisko Úseku legislatívy a aproximácie práva Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 1344/2009 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,  psychotropných látkach a prípravkoch v 

znení neskorších predpisov zo dňa 29. septembra 2009 upozorňuje, že určenie povinností 

odbornému zástupcovi nepokrýva prípady, ak je držiteľom povolenia na zaobchádzanie s 

omamnými a psychotropnými látkami fyzická osoba, ktorá si podľa zákona neustanovuje 

odborného zástupcu. Je preto dôležité, aby každý zdravotnícky pracovník poznal všetky 

povinnosti držiteľa povolenia, keďže svojim konaním môže spôsobiť ich porušenie, za 

ktoré zodpovedá konkrétny držiteľ povolenia. 

Povinnosti držiteľa na poskytovanie lekárenskej starostlivosti rámcovo definuje § 23 

zákona o liekoch. Netreba však opomenúť aj povinnosti definované nepriamo v iných 

ustanoveniach zákona, resp. v iných právnych predpisoch (napríklad náležitosti lekárskeho 

predpisu, povinnosti pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, 

náležitosti knihy omamných a psychotropných látok, a. i.). 

V nasledujúcej kapitole sa zameriame na nasledujúce povinnosti držiteľa povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 

 Objednávanie sortimentu verejnej lekárne, 

 Pohyb sortimentu (tovarov) v rámci obchodno-skladovej evidencie, 

 Účtovníctvo a súvisiaca administratíva, 

 Odborná dokumentácia verejnej lekárne, 

 Povinné hlásenia verejnej lekárne. 

11.1. Objednávanie sortimentu verejnej lekárne 

Lekárenská starostlivosť o. i. zahŕňa zabezpečovanie, uchovávanie liekov, 

zabezpečovanie, uchovávanie zdravotníckych pomôcok, zabezpečovanie dietetických 

potravín, zabezpečovanie, uchovávanie doplnkového sortimentu
51

. 

V súčasnej dobe je veľká časť pracovných povinností personálu lekárne venovaná 

procesu zabezpečenia sortimentu, ktorý zahŕňa: 

                                                 
51

 § 20 ods. 1 písm. a), b), d) a g) zákona o liekoch. 
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 Definícia skladby sortimentu lekárne na základe: 

o Charakteru lekárne (poliklinika, obchodné centrum, centrum mesta, vidiek), 

o Špecializácie predpisujúcich lekárov v spádovej oblasti lekárne, 

o Štruktúry klientely lekárne, 

 Nepretržité sledovanie skladových zásob lekárne, 

 Určenie minimálnych zásob pre konkrétne položky sortimentu, 

 Určenie a uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi: 

o  Frekvencia dodávok, 

o  Objem dodávok, 

o  Obchodné podmienky, 

o  Iné zmluvné podmienky, 

 Určenie zodpovedného pracovníka lekárne. 

 

Samotný proces objednávania zahŕňa: 

 Proces vytvorenia objednávky, ktorý väčšinou prebieha automatizovane v rámci 

informačného systému lekárne na základe sledovania pohybu zásob a výpočtu 

odporúčaného objednávaného množstva, 

 Revíziu automaticky vytvorenej objednávky zodpovedným pracovníkom lekárne 

a určenie dodávateľa, 

 Objednanie sortimentu z vytvorenej objednávky – telefonicky, mailom, 

automatizovaným systémom objednávania, 

 Potvrdenie objednávky dodávateľom a kontrola potvrdenia zodpovedným 

pracovníkom lekárne. 

Všetky popísané procesy musia dodržiavať podmienky dané príslušnou legislatívou; 

tieto definujú jednak špecifiká konkrétneho sortimentu lekárne a konkrétne povinnosti 

subjektov (odberateľa a dodávateľa) súvisiace s osobitnými podmienkami zaobchádzania 

s liekmi. 
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11.1.1. Vymedzenie sortimentu verejnej lekárne 

Sortiment verejnej lekárne rozlišujeme na základný, doplnkový a iný
52

(tab. 5). 

Základný sortiment nemocničnej lekárne a verejnej lekárne tvoria liečivá a humánne 

lieky, ktoré sú uvedené v zozname kategorizovaných liekov, zdravotnícke pomôcky, ktoré 

sú uvedené v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, dietetické potraviny, 

ktoré sú uvedené v zozname kategorizovaných dietetických potravín. Základný sortiment 

výdajne zdravotníckych pomôcok tvoria zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené v 

zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. 

Doplnkový sortiment a iný sortiment verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych 

pomôcok tvoria dietetické potraviny okrem kategorizovaných dietetických potravín, detská 

výživa, prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody, potraviny na osobitné výživové 

účely, kozmetické výrobky, registrované veterinárne lieky a iné výrobky určené na 

ochranu a podporu zdravia ľudí a zvierat, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh. 

Z tejto definície vyplýva, že zákonodarca opomenul humánne lieky, zdravotnícke pomôcky 

a dietetické potraviny neuvedené v príslušnom kategorizačnom zozname (tab. 5). 

Tabuľka 5: Sortiment lekárne 

Základný sortiment Doplnkový sortiment 

Liečivá 

Humánne lieky, ktoré sú uvedené v zozname 

kategorizovaných liekov 

Zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené v 

zozname kategorizovaných zdravotníckych 

pomôcok 

Dietetické potraviny, ktoré sú uvedené v 

zozname kategorizovaných dietetických 

potravín 

Dietetické potraviny okrem 

kategorizovaných dietetických potravín 

Detská výživa 

Prírodné liečivé vody 

Prírodné minerálne vody 

Potraviny na osobitné výživové účely 

Kozmetické výrobky 

Registrované veterinárne lieky  

Iné výrobky určené na ochranu a podporu 

zdravia ľudí a zvierat, ktoré spĺňajú 

požiadavky na uvedenie na trh. 

Napriek tejto absencii je z hľadiska povinnosti zabezpečenia sortimentu (objednania 

a výdaja pacientovi) dôležité ustanovenie § 23 ods. 1 písm. g) a h) zákona o liekoch, 

v zmysle ktorých je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný:  
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 § 24 zákona o liekoch. 
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 zabezpečiť v rozsahu povolenej činnosti výdaj základného sortimentu liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do 24 hodín; ak ide o 

individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku, do siedmich pracovných dní, a ak 

ide o individuálne zhotovenú ortopedicko-protetickú pomôcku, do 90 dní, 

 zabezpečiť v rozsahu povolenej činnosti bezodkladne výdaj liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré nie sú zahrnuté do 

základného sortimentu. 

 

Možno ustáliť, že je povinnosťou držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti zabezpečiť pacientovi liek, dietetickú potravinu a zdravotnícku pomôcku 

uvedenú v príslušnom kategorizačnom zozname do 24 hodín a ostatný sortiment 

bezodkladne. 

V niektorých prípadoch právo spája relevantné právne účinky aj s takým určením 

lehoty, resp. doby, či časového úseku, ktoré nie je celkom určité. Právna norma vyjadruje 

časový úsek len všeobecne a v konkrétnom prípade je potrebné jeho spresnenie. Spravidla 

býva tento časový úsek vyjadrený výrazmi ihneď, bezodkladne, alebo zákon vyžaduje 

lehotu primeranú.  

V žiadnom ustanovení žiadneho právneho predpisu nenájdeme legálnu definíciu 

pojmu „bezodkladne“. Judikatúra slovenských súdov na ponímanie takto stanovenej lehoty 

plnenia tej – ktorej povinnosti poskytuje viacero nekoherentných názorov, často 

zamieňajúc si, resp. stotožňujúc lehotu bezodkladne s lehotou primeranou. Krajský súd v 

Košiciach v odôvodnení uvádza, že nie je možné určiť všeobecnú lehotu, v ktorej by 

urobený úkon ešte bol považovaný za včasný a v ktorej lehote by už nebol považovaný za 

včasný
53

. 

V Občianskom zákonníku 
54

sa lehota bezodkladne v prípade spotrebiteľských zmlúv 

(ktoré analogicky možno aplikovať aj na výdaj sortimentu bez lekárskeho predpisu, resp. 

nehradeného z verejného zdravotného poistenia) upravuje v § 614: „Ak sa účastníci 

nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 

30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.“ 

Podobne aj Správny poriadok upravuje lehotu pre rozhodnutie v § 49 ods. 1 – 2: „V 

jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených 

účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak 
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 Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. Zn. 2Cob/187/2006) 
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 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
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osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní 

od začatia konania.“ 

V kontexte legislatívy SR a ustálenej judikatúry teda možno konštatovať, že v prípade 

lehoty „bezodkladne“ ide o lehotu v trvaní rádovo v dňoch, maximálne pár týždňov 

spravidla nepresahujúcu kalendárny mesiac. Pokusy akýmkoľvek spôsobom paušalizovať, 

prípadne maximalizovať túto lehotu z povahy veci neprichádzajú do úvahy a pri určení 

dĺžky tejto lehoty jej konkrétnu dĺžku v prípade rozporu môže určiť iba súd
55

. Vo vzťahu 

k charakteru sortimentu verejnej lekárne vydávaného bez lekárskeho predpisu zatiaľ 

slovenské súdy nerozhodovali o zanedbaní povinností farmaceuta vyplývajúcej 

s odmietnutia jeho bezodkladného zabezpečenia. 

11.1.2. Proces objednávania sortimentu lekárne 

Vzhľadom k širokému zastúpeniu rôznych druhov sortimentu verejnej lekárne je 

vysoko pravdepodobné, že držiteľ povolenia vstupuje do mnohých obchodných vzťahov. 

Dodržiavanie príslušných konkrétnych povinností tak zahŕňa nie iba všeobecné princípy 

obchodného práva, ale musí rešpektovať špecifiká príslušných právnych noriem 

upravujúcich zaobchádzanie (nie iba) s liekmi. 

11.1.3. Dodávatelia sortimentu lekárne 

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný zabezpečiť 

nákup liekov len od výrobcov liekov registrovaných podľa § 46 ods. 1 alebo § 84 ods. 1 

alebo liekov povolených podľa § 46 ods. 4 alebo § 84 ods. 4, držiteľov registrácie liekov a 

držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 20 ods. 

1 písm. i)
56

 (tab. 6). 

Ustanovenie § 20 ods. 1 písm. i) je súčasťou zákona od 1. januára 2017 a umožňuje 

držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti zabezpečiť kategorizovaný 

liek aj od iného poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. Pri takomto spôsobe objednania 

však nie je možné liek predať inému držiteľovi, ale musí byť určený na výdaj pacientovi. 
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Ostatný sortiment verejnej lekárne (vrátane dietetických potravín a zdravotníckych 

pomôcok – aj uvedených v príslušnom kategorizačnom zozname) je možné zabezpečiť od 

akéhokoľvek veľkoobchodného subjektu. 

Tabuľka 6: Sortiment lekárne, ktorý je možné objednávať výhradne od výrobcu, držiteľa 

registrácie, alebo držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov 

§ 46 ods. 1   Registrované humánne lieky 

§ 84 ods. 1 Registrované veterinárne lieky 

§ 46 ods. 4 
Humánne lieky povolené ministerstvom zdravotníctva (neregistrované 

lieky, registrované lieky použité na inú ako registrovanú indikáciu) 

§ 84 ods. 4 

Veterinárne lieky povolené ústavom kontroly veterinárnych liečiv 

(neregistrované veterinárne lieky určené na vedecké, výskumné a kontrolné 

účely, na použitie v naliehavých prípadoch, individuálne použitie 

neregistrovaného lieku pri ohrození života a riziku zhoršenia zdravotného 

stavu zvieraťa) 

Lieky, ktoré sú uvedené v zozname kategorizovaných liekov je držiteľ povolenia na 

veľkodistribúciu liekov povinný dodať najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky od 

držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti; na požiadanie ministerstva 

zdravotníctva je povinný zabezpečiť aj iné lieky v ním určenej lehote. 

11.1.4. Mimoriadne objednávanie liekov 

S účinnosťou od 1. apríla 2014 vznikol v Slovenskej republike nový, doplnkový 

mechanizmus objednávania a zabezpečenia liekov uvedených v zozname kategorizovaných 

liekov. 

V prípadoch, ak nie je možné zabezpečiť dodanie humánneho lieku zaradeného v 

zozname kategorizovaných liekov od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych 

liekov do 24 hodín od objednávky, je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti povinný využiť tzv. Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov 

57
. K tejto objednávke je objednávajúci povinný priložiť lekársky predpis 

v anonymizovanej podobe (obr. 8) – kópiu správne a úplne vyplneného lekárskeho 

predpisu, ktorým bol pacientovi predpísaný humánny liek zaradený v zozname 
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kategorizovaných liekov s anonymizovanými osobnými údajmi pacienta a nezmeneným 

evidenčným číslom lekárskeho predpisu
58

. Takto objednaný liek je držiteľ registrácie 

povinný dodať lekárni, alebo veľkodistribútorovi do 24 hodín od prijatia objednávky
59

. 

V prípade, ak je liek dodaný veľkodistribútorovi, tento je povinný dodať ho do lekárne do 

24 hodín. Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný tento liek 

prevziať a vydať ho pacientovi
60

. 

 

Obrázok 8: Anonymizovanie lekárskeho predpisu pre mimoriadne objednávanie 

 

11.1.5. Evidenčné povinnosti 

Jednou zo základných povinností držiteľa na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

súvisiacich s procesom objednávania liekov je povinnosť viesť riadne a v súlade so 

skutočným stavom kusovú evidenciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 

                                                 
58

 § 2 ods. 46 zákona o liekoch. 
59

 § 60 ods. 1 písm. ac) zákona o liekoch. 
60

 § 23 ods. 1 písm. ax) zákona o liekoch. 



58 

 

potravín a systém kusovej evidencie sprístupniť zdravotnej poisťovni na požiadanie tak, 

aby zdravotná poisťovňa mohla účinne skontrolovať správnosť predpisovania a výdaja; na 

požiadanie sprístupniť zdravotnej poisťovni všetky doklady o nadobudnutí liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a umožniť súčasne kontrolu skladových 

zásob, údaje o počtoch všetkých vydaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 

potravín v kontrolovanom období za všetky zdravotné poisťovne
61

. 

Podrobnosti o kusovej evidencii upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 515/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej 

evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
62

. V zmysle § 2 písm. j) 

tejto vyhlášky je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti pri príjme 

liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín pri každom druhu dodaného 

lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny evidovať identifikačné údaje 

o dodávateľovi. 

Jednou z novších povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti súvisiacou s procesom objednávania základného sortimentu lekárne je 

povinnosť:  

 viesť evidenciu viesť evidenciu držiteľov povolenia na veľkodistribúciu 

humánnych liekov a držiteľov registrácie humánnych liekov, od ktorých prijal 

humánne lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov za kalendárny rok, 

 uchovávať túto evidenciu najmenej päť rokov,  

 na požiadanie predložiť túto evidenciu alebo údaje z nej ministerstvu zdravotníctva 

v lehote určenej ministerstvom zdravotníctva v elektronickej podobe umožňujúcej 

automatizované spracúvanie údajov. 

Táto evidencia musí obsahovať aj názov prijatého humánneho lieku zaradeného v 

zozname kategorizovaných liekov, kód prijatého humánneho lieku zaradeného v zozname 

kategorizovaných liekov a počet prijatých balení
63

. 

11.2. Pohyb sortimentu 

                                                 
61

 § 23 ods. 1 písm. z) zákona o liekoch. 
62

 Vyhláška MZ SR č. 515/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, 
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 
63

 § 23 ods. 1 písm. av) zákona o liekoch. 



59 

 

Akákoľvek podnikateľská činnosť s výnimkou konkrétnych druhov služieb prináša 

potrebu nakupovania materiálov, polotovarov, či hotových výrobkov. Pre účely evidencie 

všetkých skutočností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou sa fyzické a právnické osoby 

nazývajú účtovnými jednotkami
64

. 

Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou 

podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, fyzických osôb, cirkví, náboženských 

spoločností a špecifických druhov právnických osôb, ktoré určuje § 9 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“). 

Neodmysliteľnou súčasťou účtovníctva väčšiny účtovných jednotiek sú zásoby, ktoré 

majú priamy súvis s bežnou prevádzkovou činnosťou. K zásobám sa viažu určité 

hospodárske operácie, ktoré je nutné dodržiavať z účtovného hľadiska. Ide predovšetkým o 

dôslednú evidenciu zásob, ktorá následne poskytuje ich kontrolu. Proces obstarania, resp. 

výroby zásob, ich príjem na sklad a výdaj do spotreby musí byť podchytený účtovaním. 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať oceňovaniu a inventarizácií zásob
65

. 

Zásoby definujeme ako aktíva (majetok), ktoré sú držané na účely predaja v bežnom 

podnikaní, vo výrobnom procese sú určené na predaj a možno ich definovať vo forme 

materiálu alebo podobných dodávok, ktoré sa spotrebujú vo výrobnom procese alebo k ich 

spotrebe dôjde pri poskytovaní služieb. Na základe uvedenej definície možno zásoby 

všeobecne vymedziť ako tovar, výrobky, materiál a nedokončenú výrobu
66

. 

11.2.1. Metódy vedenia skladovej evidencie 

Spôsob vedenia skladovej evidencie zásob je rôzny – závisí napríklad od veľkosti 

účtovnej jednotky, sortimentu a množstva skladovaných zásob, technického vybavenia a 

podobne. Skladová evidencia predstavuje účtovnícke, štatistické a operatívne záznamy o 

stave a pohybe zásob v skladoch. Na evidencii zásob vo verejnej lekárni sa spolupodieľajú 

zamestnanci zodpovední za nákup, expedienti (farmaceuti a farmaceutickí laboranti), 

pracovníci skladu a účtovné oddelenie, resp. externý dodávateľ účtovno-ekonomických 

služieb.  
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Účtovné doklady pri evidencii zásob rozlišujeme: 

 pri príjme zásob: faktúra, dodací list, príjemka, zápis v knihe prijatých zásielok, 

 pri uskladnení zásob: skladová karta, skladový blok, závesný štítok, 

 pri výdaji zásob: výdajka, prevodka. 

Vhodná voľba metódy skladovej evidencie pre účtovnú jednotku závisí od spomínanej 

veľkosti účtovnej jednotky, šírky sortimentu a množstva zásob a technického vybavenia. 

Lekárne používajú na skladovú evidenciu spravidla informačný systém, ktorý integruje: 

 skladovú evidenciu, 

 aplikáciu pre objednávanie a príjem sortimentu na sklad, 

 aplikáciu pre výdaj sortimentu, ktorej súčasťou je  

o riešenie umožňujúce elektronickú evidenciu hotovostných tržieb, 

o riešenie umožňujúce spracovanie lekárskych predpisov a lekárskych 

poukazov pre potreby fakturácie zdravotným poisťovniam, 

o riešenie umožňujúce iný výdaj (dodací list, faktúra), 

o prepojenie s pobočkou verejnej lekárne, 

o špecifické riešenia súvisiace s odbornými činnosťami farmaceuta, 

 rôzne užívateľsky definované súčasti zamerané na efektivitu práce zamestnancov 

lekárne (oceňovanie IPL, tlač čiarových kódov a cenových etikiet, export do 

účtovníctva a pod.). 

11.2.2. Špecifiká skladovej evidencie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti 

Zásobovanie 2 – 4 krát denne, tak ako ho pozná väčšina dnešných lekární, bolo ešte 

v nedávnej minulosti nepredstaviteľné. Centrálne riadené plánované hospodárstvo 

upravovalo dodávateľsko – odberateľské vzťahy komplexom právnych noriem, ktoré 

neposkytovali jednotlivým subjektom žiadnu mieru voľnosti. Na zabezpečenie potrieb 

pravidelného zdravotníckeho zásobovania dojednávali organizácie (Lekárenské služby 

príslušných Ústavov národného zdravia) objednávkový a rozvozový plán, ktorý obsahoval 

lehoty na predkladanie objednávok podľa hlavných skupín výrobkov a zariadení 

lekárenskej služby (napr. lekární, skladov), ako aj lehoty na poskytovanie požadovaných 

plnení, dodávkové cykly a spôsob rozvozu. Dodávkové cykly sa pritom pohybovali 

v intervale 14 – 30 dní. Zaujímavosťou, ktorá by bola isto ocenená aj dnešnými účastníkmi 

liekového reťazca bola povinnosť dodávateľa dodať výrobky (sortiment lekárne) najdlhšie 
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do uplynutia dvoch tretín ročnej, prípadne kratšej exspiračnej lehoty, resp. 180 dní pred 

skončením exspiračnej lehoty dlhšej ako jeden rok; v prípade nedodržania tejto lehoty (so 

súhlasom odberateľa) mal odberateľ možnosť takéto výrobky vrátiť dodávateľovi do 30 

dní po uplynutí doby exspirácie
67

. 

V súčasnej dobe sú nároky na skladovú evidenciu náročné nie iba z hľadiska 

účtovných predpisov, ale hlavne z hľadiska nárokov poskytovateľove lekárenskej 

starostlivosti na verejné zdroje. 

Z času na čas sa v médiách objavujú správy o kontrolnej činnosti zdravotných 

poisťovní, u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti zvlášť zameranej na súlad vykázanej 

zdravotnej starostlivosti (fakturovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 

potravín) s reálnym pohybom v rámci skladovej evidencie (tab. 7). 

Tabuľka 7: Príklad kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne zameranej na kusovú 

evidenciu poskytovateľa lekárenskej starostlivosti 

Všeobecná lekárka z okresu Nové Zámky predpisovala svojim pacientom nadmerné 

množstvá nutridrinkov. Navyše, podľa údajov z lekární, si ich pacienti vyzdvihovali nielen 

v blízkosti ambulancie, ale aj vo vzdialenosti sto a viac kilometrov od nej. 

Čo sú nutridrinky? Ide o vysokokalorickú výživu, ktorú dostávajú pacienti s poruchami 

prijímania potravy či onkologickí pacienti. Na predpísanie tejto výživy je nutné 

odporúčanie špecialistu. 

Lekárka na recepte uvádzala meno špecialistu, ktorý výživu odporučil. Kontrola v 

zdravotnej poisťovni Dôvera sa zamerala na to, či tieto lieky skutočne odporučili uvedení 

lekári. Výsledok? O pacientoch nevedeli, záznam o odporučení chýbal aj v zdravotnej 

dokumentácii pacientov. Rovnako dopadlo pátranie aj u pacientov. Väčšina z nich 

potvrdila, že žiadne neužívali. 

Išlo o 182 pacientov, ktorým v lekárni vydali nutridrinky v hodnote 174- tisíc eur. 

(Zdroj: http://www.dovera.sk/press/informacie-pre-media/a1114/po-nutridrink-aj-stovky-

kilometrov.-zvlastne-pripady-medicinskych-podvodov) 

11.2.3. Kusová evidencia 

Vedenie kusovej evidencie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín je 

jednou zo základných povinností držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti
68

. Porušením tejto povinnosti sa držiteľ povolenia dopúšťa správneho 
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deliktu
69

, za ktorý ukladá príslušný samosprávny kraj pokutu vo výške 500 – 25 tisíc eur
70

. 

Pri opakovanom porušení sa môže pokuta zvýšiť dvojnásobne. Zároveň príslušný 

samosprávny kraj pri tomto správnom delikte pozastaví držiteľovi povolenia činnosť a to 

najviac na 90 dní
71

. 

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný: 

 viesť riadne a v súlade so skutočným stavom kusovú evidenciu liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, 

 systém kusovej evidencie sprístupniť zdravotnej poisťovni na požiadanie tak, aby 

zdravotná poisťovňa mohla účinne skontrolovať správnosť predpisovania a výdaja, 

 na požiadanie sprístupniť zdravotnej poisťovni všetky doklady o nadobudnutí 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, 

 umožniť súčasne kontrolu skladových zásob, údaje o počtoch všetkých vydaných 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v kontrolovanom období 

za všetky zdravotné poisťovne
72

. 

Podrobnosti kusovej evidencie definuje Vyhláška MZ SR č. 515/2011 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín (ďalej „vyhláška o kusovej evidencii“)
73

. Vyhláška, vydaná na 

základe splnomocňujúceho ustanovenia zákona o liekoch
74

 nebola dodnes novelizovaná 

a jej obsah vychádza zo znenia zákona platného v čase jej vydania (15. december 2011). 

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti používa na účely kusovej 

evidencie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín systém 

kusovej evidencie, ktorý umožňuje potrebnú identifikáciu každého lieku, zdravotníckej 

pomôcky a dietetickej potraviny pri: 

a) ich príjme do zdravotníckeho zariadenia lekárenskej starostlivosti, uchovávaní v 

zdravotníckom zariadení lekárenskej starostlivosti a pri výdaji pacientovi,  
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a) výmene, predaji a spätnom predaji liekov držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu 

liekov alebo inému držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,  

b) vzájomnej výmene liekov medzi viacerými prevádzkarňami toho istého držiteľa 

povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. 

S účinnosťou od 2. januára 2013
75

 fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať 

povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej 

pobočke verejnej lekárne; súčasne sa v celom texte zákona zrušilo používanie pojmu 

„prevádzkareň“. Touto novelou sa právna úprava v tejto oblasti vrátila do obdobia pred 1. 

decembrom 2011. Z uvedeného je zrejmé, že písm. c) vyššie citovaného ustanovenia 

vyhlášky o kusovej evidencii (a súčasne aj § 6 tejto vyhlášky) nezodpovedá aktuálnemu 

zneniu zákona o liekoch. 

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je pri príjme a uchovávaní 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín povinný evidovať: 

a) dátum príjmu, 

b) kód pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ak ide o lieky alebo 

zdravotnícke pomôcky, alebo kód pridelený MZ SR, ak ide o dietetické potraviny, 

c) názov lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, 

d) liekovú formu lieku, alebo aplikačnú formu dietetickej potraviny, 

e) množstvo liečiva v liekovej forme uvedené v hmotnostných jednotkách, 

objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách,  

f) veľkosť balenia lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,  

g) číslo šarže, ak sa uvádza, 

h) dodané (resp. skladové) množstvo vyjadrené počtom balení, 

i) číslo dodávateľskej faktúry alebo číslo dodacieho listu, 

j) identifikačné údaje o dodávateľovi. 

Pri výdaji lieku sa evidujú rovnaké údaje, s výnimkou údajov podľa písm. h), namiesto 

ktorého sa uvádza vydané množstvo a údajov podľa písm. i); naviac sa eviduje kód 

zdravotnej poisťovne pacienta, v prípade ak ide o liek (zdravotnícku pomôcku, dietetickú 

potravinu) plne alebo čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia. 
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 Zákon č. 459/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
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11.2.4. Cenotvorba sortimentu verejnej lekárne 

Pravidlá dohodovania, uplatňovania, regulácie a kontroly cien výrobkov, výkonov, 

prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej „tovar“), opatrenia na zamedzenie nežiaduceho 

cenového vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí v 

oblasti cien tovaru pre trh na území Slovenskej republiky vrátane cien tovaru z dovozu a 

cien tovaru určeného na vývoz  upravuje Zákon o cenách
76

. 

Vo všeobecnosti platí, že cena je peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru, 

pričom výška ceny väčšiny tovarov nie je nijako regulovaná. Zákon o cenách však dáva 

kompetenciu tzv. cenovým orgánom
77

 regulovať ceny tovarov v záujme zamedzenia 

nežiaduceho cenového vývoja. Rozsah tejto regulácie určuje príslušný cenový orgán 

všeobecne záväzným právnym predpisom
78

. V oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v 

zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach 

vykonáva pôsobnosť cenového orgánu ministerstvo zdravotníctva
79

. 

Túto pôsobnosť môže ministerstvo uplatniť: 

 ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na 

tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov,  

 keď dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného 

prostredia; pri posudzovaní stavu konkurenčného prostredia sa vyžaduje stanovisko 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

 ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem: 

o pri vyrovnávaní postavenia kupujúceho alebo predávajúceho pri tovare 

úplne alebo sčasti dotovanom z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych 

fondov, medzinárodných zdrojov, vyšších územných celkov, obcí, 

zdravotných poisťovní alebo Sociálnej poisťovne alebo na ktorý sa 

poskytuje finančná pomoc zo zahraničia alebo z Európskej únie,  

o pri zmene kurzu slovenskej meny, daňových predpisov, colných predpisov 

alebo dotačných predpisov. 
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 Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
77

 § 20 ods. 1 zákona o cenách. 
78

 § 11 ods. 1 zákona o cenách. 
79

 § 20 ods. 3 zákona o cenách. 
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Túto pôsobnosť uplatňuje ministerstvo vydaním tzv. cenového opatrenia a jeho 

pravidelnými aktualizáciami
80

. 

11.2.5. Rozsah regulácie cien a sortimentu verejnej lekárne 

Cenové opatrenie sa na ceny tovarov a služieb poskytovateľov lekárenskej 

starostlivosti uplatňuje v prípade: 

 Humánnych IPL, 

 Odborných lekárnických výkonov pri individuálnej príprave liekov v lekárňach 

(taxa laborum), 

 Obchodných výkonov (zvyčajne označovaných pojmom „marža“). 

Podmienky regulácie cien individuálne pripravovaných humánnych liekov sú uvedené 

v prílohe č. 3 cenového opatrenia. Maximálne ceny za odborné lekárnické výkony pri 

individuálnej príprave liekov v lekárňach sú uvedené v prílohe č. 2 cenového opatrenia. 

Cena IPL sa tvorí súčtom: 

 cien spotrebovaných liečiv a pomocných látok, vrátane technických pomocných 

látok, 

 cien použitých obalov a pomocného obalového materiálu bez ceny obchodného 

výkonu maloobchodu,  

 príslušnej ceny za odborné lekárenské výkony (taxy laborum), 

 dane z pridanej hodnoty, ak ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty. 

U liečiv a pomocných látok je poskytovateľ lekárenskej starostlivosti oprávnený ich 

nadobúdaciu cenu navýšiť: 

 maximálne o 50% pri liečivách a pomocných látkach, pri ktorých je podľa platného 

liekopisu nevyhnutné overovať totožnosť chemickou, fyzikálno-chemickou alebo 

fyzikálnou skúškou, 

 maximálne o 20% pri liečivách a pomocných látkach, pri ktorých je podľa platného 

liekopisu nevyhnutné overovať totožnosť makroskopicky. 

                                                 
80

 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003-OAP z 30. decembra 2003, 
ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení 
neskorších opatrení. 
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Cena čistenej vody sa účtuje v súlade s množstvom predpísanom na lekárskom 

predpise. Použité množstvo technických pomocných látok sa vyznačuje na lekárskom 

predpise alebo na objednávke. 

V kontexte oprávnenia zvyšovať nadobúdaciu cenu liečiv a pomocných látok 

a povinnosti správne určiť rozsah tohto navýšenia je zrejmá nevyhnutnosť posúdiť rozsah 

skúšok totožnosti konkrétnej látky podľa platného liekopisu. V zmysle § 28 ods. 1 písm. a) 

vyhlášky č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax lekárňach sa však 

vykonávajú kontrolné skúšky na totožnosť liečiv a pomocných látok podľa SFK v prípade, 

ak má príslušná šarža potvrdenie štátneho ústavu o vykonaní kontroly kvality a analytický 

certifikát. Kontrola kvality sa vykonáva podľa Ph. Eur. alebo SFK v prípade, ak analytický 

certifikát chýba.  

Cenové opatrenie upravuje, že obalový materiál sa na cene individuálne 

pripravovaného lieku podieľa „bez obchodného výkonu maloobchodu“. Je zrejmé, že 

tvorca právneho predpisu mal v úmysle zabezpečiť to, aby sa cena obalu v IPL účtovala 

v nadobúdacej sume, za ktorú poskytovateľ lekárenskej starostlivosti nadobudol konkrétny 

obal od dodávateľa. Pojem „obchodný výkon“ korešponduje s pojmom zavedeným 

cenovým opatrením a pojem „maloobchod“ zrejme vychádza z aktuálnej verzie štatistickej 

klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE Rev. 2
81

, ktorá verejné lekárne odvetvovo 

zaradzuje medzi maloobchod (kód 47.73.0). 

Cena obchodného výkonu predstavuje rozdiel medzi cenou nakúpeného tuzemského 

alebo dovezeného tovaru, ktorý sa v nezmenenom stave predáva ďalej, a cenou, za ktorú sa 

predáva
82

. Keďže regulačný orgán (MZ SR) je v zmysle § 4a ods. 1 zákona o cenách 

oprávnené o. i. určiť „záväzný spôsob vytvorenia ceny“, sú ustanovenia o uplatnení 

obchodného výkonu pre subjekty uvedené v cenovom opatrení záväzné.  

Maximálne ceny obchodného výkonu sa ustanovujú pre: 

a) humánne lieky a dietetické potraviny dodávané zariadeniam ústavnej zdravotnej 

starostlivosti (tab. 8), 

b) humánne lieky s výnimkou liekov, výdaj ktorých nie je viazaný na lekársky predpis 

a súčasne nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov podľa § 8 zákona 

                                                 
81

 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická 
klasifikácia ekonomických činností 
82

 § 2 ods. 2 zákona o cenách 
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363/2011 Z. z.
83

 dodávané zariadeniam lekárenskej starostlivosti poskytovanej vo 

verejnej lekárni podľa (tab. 9), 

c) dietetické potraviny zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín 

podľa § 59 zákona dodávané zariadeniam lekárenskej starostlivosti poskytovanej 

vo verejnej lekárni (tab. 9), 

Tabuľka 8: Výpočet obchodného výkonu pre humánne lieky a dietetické potraviny 

dodávané zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti 

Základ pre maximálnu cenu 

obchodného výkonu – 

skutočne účtovaná cena od 

výrobcu alebo dovozcu 

v eurách 

Spoločná maximálna cena obchodného výkonu v eurách 

a percentách u držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, 

dodávateľa dietetických potravín a držiteľa povolenia na 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni 

do 2,66 vrátane 0,00 € 14,10% 

od 2,67 do 5,31 vrátane 0,37 € + 11,10% základu presahujúceho 2,66 € 

od 5,32 do 7,97 vrátane 0,67 € + 8,10% základu presahujúceho 5,31 € 

od 7,98 do 13,28 vrátane 0,88 € + 5,10% základu presahujúceho 7,97 € 

od 13,29 do 23,24 vrátane 1,16 € + 3,30% základu presahujúceho 13,28 € 

od 23,25 do 39,83 vrátane 1,48 € + 2,70% základu presahujúceho 23,24 € 

od 39,84 do 73,03 vrátane 1,93 € + 2,40% základu presahujúceho 39,83 € 

od 73,04 do 165,97 vrátane 2,73 € + 2,25% základu presahujúceho 73,03 € 

od 165,98 do 331,94 vrátane 4,82 € + 2,10% základu presahujúceho 165,97 € 

od 331,95 do 663,88 vrátane 8,31 € + 1,95% základu presahujúceho 331,94 € 

Viac ako 663,88  14,78 € + 1,80% základu presahujúceho 663,88 € 
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 Zákon č. 363/2011 Z. z. 
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Tabuľka 9: Výpočet obchodného výkonu pre humánne lieky (s výnimkou liekov, ktorých 

výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a súčasne nie sú uvedené v zozname 

kategorizovaných liekov) a dietetické potraviny dodávané verejným lekárňam 

Základ pre max.  

cenu obchodného 

výkonu 

(skutočne 

účtovaná cena od 

výrobcu alebo 

dovozcu v €) 

Maximálna cena obchodného výkonu v eurách a percentách 

u držiteľa povolenia na 

veľkodistribúciu liekov 

a dodávateľa dietetických 

potravín 

u držiteľa povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej 

lekárni 

0,00  - 2,66 0,00 € 14,10 % 
0,00 

€ 
32,90 % 

 2,67 - 5,31  0,37 € 
+ 11,10 % základu 

presahujúceho 2,66 € 

0,87 

€ 

+ 25,90 % základu 

presahujúceho 2,66 € 

 5,32 - 7,97  0,67 € 
+ 8,10 % základu 

presahujúceho 5,31 € 

1,56 

€ 

+ 18,90 % základu 

presahujúceho 5,31 € 

 7,98 - 13,28  0,88 € 
+ 5,10 % základu 

presahujúceho 7,97 € 

2,06 

€ 

+ 11,90 % základu 

presahujúceho 7,97 € 

 13,29 - 23,24  1,16 € 
+ 3,30 %  základu 

presahujúceho 13,28 € 

2,70 

€ 

+ 7,70 % základu 

presahujúceho 13,28 € 

 23,25 - 39,83  1,48 € 
+ 2,70 % základu 

presahujúceho 23,24 € 

3,46 

€ 

+ 6,30 % základu 

presahujúceho 23,24 € 

 39,84 - 73,03  1,93 € 
+ 2,40 % základu 

presahujúceho 39,83 € 

4,51 

€ 

+ 5,60 % základu 

presahujúceho 39,83 € 

 73,04 - 165,97  2,73 € 
+ 2,25 % základu 

presahujúceho 73,03 € 

6,37 

€ 

+ 5,25 % základu 

presahujúceho 73,03 € 

 165,98 - 331,94  4,82 € 
+ 2,10 % základu 

presahujúceho 165,97 € 

11,25 

€ 

+ 4,90 % základu 

presahujúceho 165,97 € 

 331,95 - 663,88  8,31 € 
+ 1,95 % základu 

presahujúceho 331,94 € 

19,38 

€ 

+ 4,55 % základu 

presahujúceho 331,94 € 

Viac ako 663,88  
14,78 

€ 

+ 1,80 % základu 

presahujúceho 663,88 € 

34,48 

€ 

+ 4,20 % základu 

presahujúceho 663,88 € 

 

d) rádiofarmaká spoločnou maximálnou cenou obchodného výkonu držiteľa povolenia 

na veľkodistribúciu liekov a držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti vo výške najviac 10,00 %, 

e) zdravotnícke pomôcky dodávané zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti 

spoločnou maximálnou cenou obchodného výkonu dodávateľa zdravotníckych 

pomôcok a držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výške 

najviac 10,00 %, 
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f) zdravotnícke pomôcky zaradené v zozname kategorizovaných zdravotníckych 

pomôcok podľa § 31 zákona dodávané zariadeniam lekárenskej starostlivosti okrem 

nemocničných lekární a očným optikám maximálnou cenou obchodného výkonu, 

g) dodávateľa zdravotníckych pomôcok vo výške najviac 8,50 %, 

h) držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo očnej optiky vo 

výške najviac 11,50 %. 

Maximálne ceny obchodného výkonu sa vypočítavajú bez dane z pridanej hodnoty z 

cien skutočne vyúčtovaných výrobcom alebo dovozcom vrátane dovozného cla a 

dopravných  nákladov, pričom, ak sa na obehu výrobku podľa odseku 1 zúčastní viac osôb, 

celková cena obchodného výkonu nesmie presiahnuť maximálne sadzby. 

11.3. Účtovníctvo a súvisiaca administratíva 

V zmysle zákona o účtovníctve
84

 sú všetky právnické osoby ktoré majú sídlo na území 

Slovenskej republiky, zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú 

alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov a fyzické osoby, ktoré 

podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje 

výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia 

základu dane z príjmov (účtovné jednotky) povinné účtovať v sústave jednoduchého, alebo 

podvojného účtovníctva. 

Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o: 

a) stave a pohybe majetku, pričom majetok sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú 

výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické 

úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť, 

b) stave a pohybe záväzkov, pričom záväzok je existujúca povinnosť účtovnej 

jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti 

zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť, 

c) rozdiele majetku a záväzkov, 

d) výnosoch, za ktoré sa považuje zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky 

v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť, 

                                                 
84

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
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e) nákladoch, za ktoré sa považuje zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky 

v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť, 

f) príjmoch, ktorými sú prírastky peňažných prostriedkov alebo prírastky 

ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky,  

g) výdavkoch, ktorými sú úbytky peňažných prostriedkov alebo úbytky ekvivalentov 

peňažných prostriedkov účtovnej jednotky, 

h) výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov. 

Účtovným záznamom sa rozumie údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa 

predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Každú informáciu týkajúcu sa predmetu 

účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia je účtovná jednotka povinná zaznamenávať len 

účtovnými záznamami. Účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, 

účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka a 

výročná správa. 

Vedenie účtovníctva v súlade s príslušnou legislatívou je vo verejnej lekárni zvyčajne 

predmetom dodávateľského vzťahu s externým subjektom. Činnosť verejnej lekárne sa 

v takomto prípade obmedzuje na dôslednú prípravu účtovných podkladov – došlých faktúr, 

vystavených faktúr, dobropisov, pokladničných dokladov a iných dokladov hodnoverne 

preukazujúcich príslušnú operáciu ovplyvňujúcu hospodársky výsledok podnikateľského 

subjektu. 

11.4. Odborná dokumentácia lekárne 

Jednotlivé činnosti poskytovateľa lekárenskej starostlivosti sú regulované 

nasledovnými právnymi normami, ktoré v konkrétnom rozsahu upravujú viaceré konkrétne 

povinnosti a z nich vyplývajúci predmet evidencie: 

 Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych 

pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach 

a prípravkoch, 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti, 

 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 

starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových 

prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

11.4.1. Povinnosti držiteľa na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

Zákon o liekoch v § 23 ustanovuje rozsiahly súbor povinnosti, ktoré je povinný 

dodržiavať držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Z viacerých 

ustanovení vyplývajú konkrétne evidenčné a dokumentačné povinnosti. 

 Povinnosť dodržiavať požiadavky správnej lekárenskej praxe 

Požiadavky správnej lekárenskej praxe upravuje podzákonná norma, vyhláška MZ SR 

č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax (ďalej „vyhláška č. 129/2012 

Z. z.) , ktorej vydanie je na základe splnomocňujúceho ustanovenia § 141 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 362/2011 Z. z. kompetenciou ministerstva zdravotníctva. Z povinností 

ustanovených § 37 tejto vyhlášky vyplýva pre držiteľa povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti povinnosť viesť nasledovnú dokumentáciu: 

i. Doklady týkajúce sa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
85

 

Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydáva  príslušný samosprávny 

kraj. Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni môže získať 
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 § 37 písm. a) Vyhlášky č. 129/2012 Z. z. 
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fyzická alebo právnická osoba na základe žiadosti predloženej v súlade s § 6 zákona o 

liekoch a po splnení podmienok § 21 ods. 2 zákona o liekoch. Súčasťou žiadosti o vydanie 

povolenia sú nasledovné doklady, ktoré sú v kontexte požiadavky § 10 ods. 1 písm. f) 

zákona o liekoch spolu so samotným povolením na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

súčasťou povinnej dokumentácie lekárne: 

 doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo ustanoveného odborného 

zástupcu 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona o liekoch požiadavky na odbornú spôsobilosť fyzických 

osôb a odborných zástupcov sú uvedené pri jednotlivých druhoch zaobchádzania s liekmi a 

so zdravotníckymi pomôckami. Odbornú spôsobilosť držiteľa povolenia na poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni (resp. jeho odborného zástupcu) upravuje § 21 

ods. 2 písm. a) zákona o liekoch požiadavkou vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v 

študijnom odbore farmácia a odbornej praxe najmenej päť rokov vo verejnej lekárni alebo 

v nemocničnej lekárni alebo špecializáciou v špecializačnom odbore lekárenstvo. Doklady, 

ktorými žiadateľ o vydanie povolenia preukazuje odbornú spôsobilosť (svoju, alebo 

odborného zástupcu) sú tak nasledovné: 

o diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom 

odbore farmácia a 

o doklad o odbornej praxi najmenej päť rokov vo verejnej alebo nemocničnej 

lekárni, alebo 

o diplom o špecializácii v špecializačnom odbor lekárenstvo. 

 licencia na výkon zdravotníckeho povolania žiadateľa, alebo licencia na výkon 

činnosti odborného zástupcu (podľa § 68 zákona č. 578/2004 Z. z.) 

Licenciu na výkon zdravotníckeho povolenia, alebo licenciu na výkon činnosti 

odborného zástupcu vydá farmaceutovi Slovenská lekárnická komora pri predložení 

nasledovných dokladov: 

o písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu 

o lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti,  

ktorý na tlačive podľa prílohy č. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. vydáva lekár so špecializáciou 

v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku 

uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
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o diplomom o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 

v študijnom odbor farmácia a 

o dokladom o odbornej praxi najmenej päť rokov vo verejnej alebo 

nemocničnej lekárni, alebo 

o diplom o špecializácii v špecializačnom odbor lekárenstvo, 

ktorými žiadateľ o vydanie licencie dokladuje odbornú spôsobilosť na výkon 

zdravotníckeho povolania. Podľa § 33 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. sa rozlišuje odborná 

spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon 

špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných 

pracovných činností. Podmienky odbornej spôsobilosti na vydanie licencie sa neposudzujú 

podľa zákona o liekoch, ale ustanovuje ich Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 

sústave certifikovaných pracovných činností
86

 v zmysle ktorého § 9 ods. 3 Odborná 

spôsobilosť na vedenie verejnej lekárne alebo nemocničnej lekárne sa získava 

nadobudnutím päťročnej odbornej praxe alebo špecializačným štúdiom v špecializačnom 

odbore lekárenstvo; v tomto smere sú podmienky na získanie povolenia totožné 

s podmienkami na získanie licencie. 

V čase prijatia zákona č. 578/2004 Z. z. a v období 1. novembra 2004 – 31. augusta 

2005 však boli podmienky na získanie licencie prísnejšie a každý žiadateľ (aj držiteľ 

diplomu o špecializácii) musel preukázať päťročnú odbornú prax. 

o výpis z registra trestov,  

ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace a ktorým žiadateľ preukazuje bezúhonnosť. Za 

bezúhonného sa na účely konania o vydanie licencie považuje ten, kto nebol právoplatne 

odsúdený za obzvlášť závažný trestný čin, trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin 

v súvislosti s detskou pornografiou, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin 

zverenia dieťaťa do moci iného, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania 

alebo trestný čin nepriamej korupcie, či úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s 

výkonom zdravotníckeho povolania. 
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 Nariadenie vlády slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 
sústave certifikovaných pracovných činností . 
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o potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárnickej komore; 

Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie. V zmysle § 31 

ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. je registrácia podmienkou výkonu zdravotníckeho 

povolania. Pri začiatku výkonu zdravotníckeho povolania je potrebné údaje potrebné na 

registráciu oznámiť najneskôr do 15 dní od začiatku výkonu zdravotníckeho povolania. 

 súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne 

a priestorové vybavenie žiadateľa 

Materiálne vybavenie verejnej lekárne upravuje časť B Prílohy č. 1 vyhlášky č. 

129/2012 Z. z. a priestorové vybavenie verejnej lekárne upravuje prvá časť vyhlášky č. 

129/2012 Z. z. Štátny ústav pre kontrolu liečiv kontroluje splnenie požiadaviek 

predložením nasledovných dokladov: 

o Dispozičné riešenie lekárne zodpovedajúce požiadavkám § 4 vyhlášky č. 

129/2012 Z. z. potvrdené autorizovaným architektom/stavebným 

inžinierom, 

o Doklady o kalibrácii teplomerov a vlhkomerov, 

o Doklad o metrologickom overení presných váh, 

o Doklad o vlastníckom / nájomnom vzťahu k priestorom lekárne, 

o Prevádzkový poriadok, hygienický režim a sanitačný program. 

 súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného 

zdravotníctva 

Úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
87

  

rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v 

ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo 

pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.  

Žiadateľ o súhlasný posudok je povinný predložiť nasledovné doklady: 

o Popis objektu (napojenie na inžinierske siete, pracovné podmienky – 

vetranie, nútená výmena vzduchu, vykurovanie, osvetlenie, podlahy, steny, 

svetlíky, okná, svetlá výška, rozmery, hygienické zariadenie atď.), 
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 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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o Doklad o oprávnení na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis 

z obchodného registra), 

o Prevádzkový poriadok s opisom činností, ktoré sa budú v priestore 

vykonávať (vrátane pracovnej doby, informácii o viaczmennej prevádzke) 

a so zoznamom strojov, nástrojov a zariadení, ktoré sa používať pri práci, 

o Hygienický režim a sanitačný program. 

 výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,   

- žiadateľa o vydanie povolenia,  

- osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi,  

- odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený.  

 výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, u právnickej osoby už 

zapísanej v obchodnom registri, 

Vzhľadom k skutočnosti, že držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti môže byť akákoľvek právnická osoba, aj taká, ktorá sa nezapisuje do 

obchodného registra nie je toto ustanovenie zákona zvolené vhodne, keďže nepokrýva 

všetky možnosti a situácie, ktoré môžu nastať. Za vhodnejšie je možné považovať 

formuláciu ideovo vychádzajúcu z ustanovenia zákona o registri právnických osôb 

a žiadateľ o vydanie povolenia by bol povinný predložiť „doklad o založení právnickej 

osoby; ak ide o právnickú osobu, ktorej zápis v príslušnej evidencii je podmienkou vzniku 

právnickej osoby, aj výpis z príslušnej evidencie“ s odvolaním sa napríklad na Napríklad § 

20i Občianskeho zákonníka, § 27 Obchodného zákonníka, § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o 

neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, § 10 zákona č. 

34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

a. i. 

 záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti, ktorá je uvedená v žiadosti o vydanie 

povolenia,  

V zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
88

 každá obec 

pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje 

osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k 

podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu 

prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. 
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 pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje, 

okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa 

povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia. 

 

ii. Dokumenty, právne predpisy, usmernenia, opatrenia; môžu byť aj 

v elektronickej forme: 

 vestníky MZ SR a právne predpisy, ktoré upravujú poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti,  

 SFK, 

 opatrenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, 

 správy o kvalite liekov, 

 zoznam registrovaných humánnych liekov,  

 zoznam kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok, špeciálnych 

zdravotníckych materiálov, zdravotníckych pomôcok na mieru a dietetických 

potravín,  

 zoznam liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s úradne určenou 

cenou,  

 zoznam liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo veterinárny 

lekársky predpis, 

 odborná literatúra určená pre farmaceutickú verejnosť. 

 

 Ďalšie povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

 uzavrieť ku dňu začatia činnosti zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti; 

poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je oprávnený poskytovať 

lekárenskú starostlivosť, 

 zasielať: 

o každoročne do 31. januára evidenciu o vydaní liekov, ktoré obsahujú omamné 

látky II. skupiny a psychotropné látky II. skupiny, farmaceutovi samosprávneho 

kraja, ak ide o humánne lieky, a regionálnemu veterinárnemu lekárovi, ak ide o 

veterinárne lieky, 
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o do 30 dní po skončení štvrťroka národnému centru pravdivé a presné údaje o 

liekoch a zdravotníckych pomôckach s uvedením počtu balení, kódu a ceny 

humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky vydanej: 

o verejnou lekárňou bez lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, 

o verejnou lekárňou na lekársky predpis alebo lekársky poukaz bez úhrady 

z verejného zdravotného poistenia,  

o nemocničnou lekárňou alebo verejnou lekárňou na objednávku 

ústavného zdravotníckeho zariadenia,  

o verejnou lekárňou alebo nemocničnou lekárňou s oddelením výdaja 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti na 

lekársky predpis alebo lekársky poukaz na poskytovanie cezhraničnej 

zdravotnej starostlivosti, 

 v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve poskytovať národnému centru 

údaje a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov, 

 najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka predkladať v elektronickej 

podobe národnému centru na účely verejnej kontroly poskytovania peňažných 

alebo nepeňažných plnení správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na 

peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok, respektíve 

oznámenie o tom, že poskytovateľ žiadne výdavky na propagáciu, marketing a na 

peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok. 

11.4.2. Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami 

Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom č. 139/1998 Z. z. o omamných 

látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
89

, a to na základe povolenia, ktoré vydáva 

MZ SR. Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť: 

 doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho 

odborného zástupcu,  

Lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné 

lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria na základe výsledku lekárskej 

prehliadky; v prípade potreby sa vyšetrením u lekára so špecializáciou v špecializačnom 
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 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v platnom znení. 
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odbore psychiatria zabezpečí vylúčenie závislosti osoby od užívania omamných a 

psychotropných látok. 

 doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho 

odborného zástupcu,  

Odborná spôsobilosť sa na účely zaobchádzania s omamnými a psychotropnými 

látkami preukazuje diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore 

farmácia, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v študijnom odbore zubné lekárstvo, v 

študijnom odbore veterinárne lekárstvo, diplomom o skončení štúdia na vysokej škole 

chemického zamerania a osvedčením, diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore 

laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, v špecializačnom odbore 

vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v špecializačnom odbore 

vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii, dokladom o skončení štúdia na strednej 

zdravotníckej škole maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou alebo uznaným 

dokladom ak ide o osobu, ktorá získala odborné vzdelanie štúdiom v zahraničí. 

 doklad o bezúhonnosti 

Žiadateľa, odborný zástupca a osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o 

vydanie povolenia, preukazujú bezúhonnosť odpisom registra trestov. Za bezúhonného na 

účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 

skutková podstata súvisí s predmetom činnosti (napríklad nedovolená výroba omamných a 

psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi), alebo 

za úmyselne spáchaný trestný čin
90

. 

 posudok ŠÚKL o splnení podmienok materiálneho, priestorového a personálneho 

vybavenia na požadovaný druh a rozsah činnosti a administratívno-technických 

opatrení na bezpečné uchovávanie omamných a psychotropných látok a na 

zabránenie ich zneužitia,  

 kladný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie 

pracovných priestorov do prevádzky,  

                                                 
90

 Trestný čin podľa § 15 Trestného zákona je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v 
tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo vedel, že svojím konaním môže 
také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený. 



79 

 

 výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o 

vydanie povolenia alebo úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny, ak je 

žiadateľom právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu, 

 stanovisko obce k začatiu činnosti, 

 doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať, 

 úradne osvedčenú kópiu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. 

 

 Povinnosti držiteľa povolenia 

Držiteľ povolenia je povinný vykonávať len tie činnosti, na ktoré má oprávnenie 

uvedené v povolení, teda verejná lekáreň smie realizovať iba výdaj a individuálnu prípravu 

liekov s obsahom omamných a psychotropných látok. Je nevyhnutné určiť a v 

prevádzkovom poriadku a v náplni práce uviesť zamestnancov, ktorí budú priamo riadiť 

činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané – títo zamestnanci musia mať rovnakú odbornú 

spôsobilosť ako držiteľ povolenia resp. odborný zástupca
91

.  

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v povolení, musí držiteľ povolenia 

vopred požiadať MZ SR o schválenie týchto zmien. Pri manipulácii s omamnými a 

psychotropnými látkami sa musia uvádzať správne a presné údaje a bezodkladne 

oznamovať ministerstvu všetky zmeny o údajoch, na ktorých základe bolo povolenie 

vydané. 

Držiteľ povolenia má zákonom ustanovené aj dokumentárne a ohlasovacie povinnosti 

v termínoch a v rozsahu, ktoré určí ministerstvo v povolení
92

.  V prípade verejných lekární 

ide primárne o povinnosť: 

 vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok: 

o do 31. decembra každého roka, 

o pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa 

povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a 

psychotropných látok, 

 oznámiť výsledky inventarizácie najneskôr do siedmich dní od skončenia 

inventarizácie  farmaceutovi samosprávneho kraja. 
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 § 6 ods. 1 Zákona č. 139/1998 Z. z. 
92

 § 28 zákona č. 139/1998 Z. z. 
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Omamné a psychotropné látky sa musia uchovávať tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu 

alebo zneužitiu, pre zamestnancov je potrebné zabezpečiť zaškolenie na prácu s 

omamnými a psychotropnými látkami. Držiteľ povolenia je povinný umožniť osobám 

povereným na vykonanie kontrolnej činnosti oprávnené vstupovať na pozemky, do 

zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s omamnými a psychotropnými látkami, 

požadovať potrebnú súčinnosť s cieľom vykonávať kontroly, bezplatne odoberať vzorky 

omamných a psychotropných látok v množstve a rozsahu potrebnom na analýzu, 

požadovať informácie, údaje, vysvetlenia a podklady a nazerať do príslušných dokladov. 

Omamné a psychotropné látky sa môžu objednávať na území SR len od držiteľa 

povolenia podľa tohto zákona, ak ide o držiteľa povolenia, ktorý má sídlo na území 

Slovenskej republiky, alebo podľa zákona platného v štáte, na území ktorého má držiteľ 

povolenia sídlo. Pri podozrení z nedovoleného zaobchádzania s omamnými a 

psychotropnými látkami musí držiteľ povolenia bezodkladne informovať orgány činné v 

trestnom konaní o všetkých zistených skutočnostiach. 

 Vedenie a uchovávanie záznamov o omamných a psychotropných látkach 

V zmysle § 30 zákona č. 139/1998 Z. z. je držiteľ povolenia povinný:  

 zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a 

psychotropnej látky I. skupiny a II. skupiny do knihy omamných látok, 

 viesť evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a 

psychotropných látok.  

Kniha omamných látok (obr. 9) a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a 

psychotropných látok sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa 

kontrolným orgánom na ich požiadanie.  

Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja 

stratu, zničenie alebo odcudzenie knihy omamných látok a dokladov preukazujúcich 

príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.  
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Obrázok 9: Vzory kníh Omamných  látok pre lekárne (Zdroj: ŠEVT) 

 Náležitosti knihy omamných látok 

Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami je 

povinný viesť všetky záznamy o pohybe týchto látok v knihe omamných látok, ktorej 

náležitosti ustanovilo MZ SR vyhláškou
93

. 

Pri prvom zápise do knihy sa v stĺpcoch v záhlaví knihy zapíše názov lieku alebo 

názov omamnej a psychotropnej látky (v prípade evidencie surovín na prípravu IPL). 

Množstvo látky sa uvádza v gramoch a v prípade HVL sa uvádza množstvo liekov v 

prepočte na jedno balenie v kusových jednotkách.  

Každý príjem a výdaj sa zapisuje do samostatného riadka s vyplnením dátumu 

pohybu, čísla príjmového, alebo výdajového dokladu, názvu (mena) a adresy dodávateľa a 

odberateľa (pacienta). V prípade príjmu a uzávierky sa údaje vypĺňajú červeným perom a v 

prípade výdaja modrým perom. 

                                                 
93

 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 158/2010 Z. z. o náležitostiach knihy 
omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných 
látok 
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Frekvenciu uzávierkových období určuje držiteľ povolenia a môže byť mesačná, 

štvrťročná, polročná, alebo ročná. Doklady preukazujúce výdaj a príjem OPL sa 

uchovávajú chronologicky a po skončení mesiaca sa zviažu, označia a uložia. 

Pri uzávierke sa v knihe OPL zaznamená: 

 Stav na začiatku obdobia, 

 Súčet všetkých príjmov, 

 Súčet všetkých výdajov, 

 Stav na konci obdobia. 

V prípade ukončenia strany pred koncom uzávierkového obdobia sa do posledného 

prenosového riadka uvedie údaj predstavujúci rozdiel súčtov všetkých príjmov a súčtov 

všetkých výdajov. Tento údaj sa prenesie do horného prenosového riadka na ďalšej strane. 
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12. ŠPECIÁLNE LIEKOVÉ FORMY 

12.1. Aplikácia liekov pomocou inhalačných systémov 

Astma a chronická obštrukčná choroba pľúc má okrem podobných klinických 

príznakov a výskytu exacerbácií tiež spoločnú preferenciu inhalačného spôsobu podania 

lieku. Odporúčajú ju celosvetové dokumenty týkajúce sa diagnostiky, prevencie a liečby 

astmy aj chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ktoré boli publikované pod záštitou WHO 

(World Health Organization- Svetová zdravotnícka organizácia) Globálnou iniciatívou pre 

astmu (GINA), resp. Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc 

(GOLD). Dnes máme k dispozícii množstvo rôznych typov inhalačných systémov. Výber 

optimálneho inhalačného systému ako aj vhodného lieku je individuálny pri každom 

pacientovi. Je na rozhodnutí lekára, ktorý inhalátor odporučí pacientovi používať. 

12.2. Rozdelenie inhalačných systémov 

a) Inhalátory pre práškovú formu lieku (DPI - Dry Powder Inhalers). 

b) Aerosólové inhalátory: aerosólové dávkovače (MDI - Metered Dose Inhalers), 

aerosólové dávkovače so zabudovanými inhalačnými nástavcami a dychom 

aktivované aerosólové dávkovače. 

c) Nebulizátory. 

Manipulácia s inhalačnými systémami môže prinášať rôzne ťažkosti a tiež rôzne 

chyby v inhalačnej technike. MDI vykazujú vo všeobecnosti pri aplikácii väčší výskyt 

chýb v inhalačnej technike ako DPI. Pacient bez rozdielu veku či vzdelania je schopný 

robiť jednak predpokladané chyby, ktoré súvisia so všeobecnými nevýhodami jednotlivých 

inhalačných systémov, ale aj celkom raritné chyby, napríklad neodstránenie náustku pri 

inhalácií. Obecne platí, že čím viac krokov pri manipulácií s inhalačným systémom je 

nutné urobiť, tým sa zvyšuje tiež pravdepodobnosť výskytu viacerých chýb. Pre správnu 

inhalačnú techniku je dôležitá efektívna a opakovaná edukácia pacienta a jeho rodiny 

a pravidelná a opakovaná kontrola správnej inhalačnej techniky. Správnu inhalačnú 

techniku by mal vedieť predviesť pacientovi na inhalačnom systéme s placebom každý 

lekár, ktorý inhalačný systém predpisuje a tiež farmaceut, ktorý inhalačný systém, resp. 

inhalačný liek vydáva.  

a) Inhalátory pre práškovú formu lieku (DPI) 
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Inhalátory pre práškovú formu lieku (DPI- Dry Powder Inhalers) majú oproti MDI 

výhodu v ľahšom používaní, keďže sa jedná o dychom aktivované inhalačné systémy 

a tým pádom odpadá nutnosť koordinácie ruka-nádych a pacient môže vdýchnuť odmeranú 

dávku aj niekoľkými vdýchnutiami. DPI sú vo všeobecnosti odporúčané deťom od 6 

rokov, ale možno ich používať aj pre mladšie deti od 4 rokov.  

Výhody: 

 nevyžadujú koordináciu nádychu a aktivácie (stláčania inhalačného systému - 

menej chýb v inhalačnej technike), lepšia kontrola pacientom – zraková (počítadlo 

alebo priehľadná kapsula), chuťová (laktóza) a sluchová (kliknutie, vibrovanie 

kapsuly). Dosahuje sa vyššia depozícia lieku v pľúcach. 

Nevýhody: 

 je potrebné vyššie inspiračné úsilie ako pri aerosólových dávkovacích systémoch – 

MDI. 

Delenie DPI: 

aa) Jednorazové 

ab) Jednotlivo dávkované: napr. Aerolizer, HandiHaler, Breezhaler  

ac) So zásobníkom: napr. Diskus, Easyhaler, Turbohaler, Genuair, Novolizer, Ellipta, 

Nexthaler 

Spôsob použitia jednotlivo dávkovaných DPI (Aerolizer, Breezhaler, HandiHaler): 

1. Stiahnite (Aerolizer, Breezhaler) alebo odklopte (Handihaler) vrchnák inhalátora. 

2. Uchopte pevne spodnú časť inhalátora a otvorte inhalátor otočením (Aerolizer) 

alebo odklopením (Breezhaler, Handihaler) náustka. 

3. Vložte kapsulu do lôžka v tvare kapsuly v spodnej časti inhalátora. Je dôležité, aby 

ste vybrali kapsulu z blistra až tesne pred použitím.  

4. Otočením (Aerolizer) alebo zaklopením (Breezhaler, Handihaler) náustka uzavrite 

inhalátor. 
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5. Držte inhalátor vo zvislej polohe a len jedenkrát pevne stlačte tlačidlo (Handihaler)/ 

tlačidlá (Aerolizer, Breezhaler). Tým sa prepichne kapsula. Uvoľnite tlačidlo/ 

tlačidlá. Zo želatínovej kapsuly sa môžu uvoľniť kúsky, ktoré sa pri inhalácii môžu 

dostať do úst a krku. Želatína nie je škodlivá, v ústach zmäkne a možno ju zhltnúť. 

Aby sa tomu predišlo, treba prepichnúť kapsulu len raz. 

6. Vydýchnite čo najhlbšie. 

7. Vložte si náustok do úst a zakloňte hlavu mierne dozadu. Obopnite náustok perami 

a vdychujte čo najrýchlejšie a čo najhlbšie.  

8. Vyberte inhalátor z úst a zadržte dych minimálne na 5 sekúnd. Potom dýchajte 

normálne. Otvorte inhalátor a overte si, či v kapsule neostal prášok. Ak v kapsule 

ostal zvyšok prášku, opakujte kroky 6 až 8. 

9. Po použití vyberte prázdnu kapsulu a uzavrite náustok.  

     

Obrázok 10: Aerolizer   Obrázok 11: Breezhaler  Obrázok 12: Handihaler 

(Zdroj: www.fpanetwork.org)                     (Zdroj: www.sk.lung.ca)                  (Zdroj: www.use-inhaler.com)   

Spôsob použitia DPI so zásobníkom (Diskus, Easyhaler, Turbohaler, Genuair, Novolizer, 

Ellipta, Nexthaler): 

Diskus: 

1. Aby ste otvorili inhalátor, v jednej ruke držte vonkajší kryt a palec druhej ruky 

vložte do jazdca. Palcom zatlačte jazdec smerom od Vás tak ďaleko, ako to pôjde. 

Budete počuť kliknutie. Tým sa otvorí malý otvor v náustku.  

2. Držte inhalátor tak, aby bol náustok otočený smerom k Vám. Môžete ho držať buď 

v pravej alebo v ľavej ruke. Posuňte páčku smerom od seba tak ďaleko, ako to 

pôjde. Budete počuť kliknutie. Tým sa dostane dávka Vášho lieku do náustku. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSlM6rpr_SAhXG1RQKHR0RAD0QjRwIBw&url=http://www.fpanetwork.org/clinical-integration/health-resources/inhalers/demos/index.htm&psig=AFQjCNEHNf4u86KRdHCiCCJinTEKZgv1hg&ust=1488801040007724
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR2t_y67fSAhWK5xoKHajdDVUQjRwIBw&url=https://sk.lung.ca/lung-diseases/inhalers&psig=AFQjCNG-1BhzPy7UVWukgO04-3qSnPuUZw&ust=1488544847992392
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidwMnj7LfSAhUDtBoKHduvBUcQjRwIBw&url=http://use-inhalers.com/how-does-handihaler-work&psig=AFQjCNHRvfUIOSAUfKG-oeVqH3AvJeaYfA&ust=1488545087803443
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3. Držte inhalátor mimo Vašich úst a vydýchnite čo najviac, ako je to možné bez 

námahy. Nevydychujte do inhalátora. 

4. Priložte si náustok k perám; vdychujte plynule a hlboko cez inhalátor, nie cez nos. 

Vyberte si inhalátor z úst. Zadržte dych asi na 10 sekúnd alebo na tak dlho, ako je 

to možné bez námahy. Pomaly vydýchnite. 

5. Inhalátor zatvoríte tak, že jazdec posuniete späť smerom k Vám čo najviac, ako to 

pôjde. Budete počuť kliknutie. Páčka sa vráti do pôvodnej polohy a je znovu 

nastavená.  

 

Obrázok 13: Diskus 

(Zdroj: www.keywordsuggest.org) 

Easyhaler: 

1. Inhalátorom silno zatraste tri až päťkrát smerom hore a dole, aby sa prášok riadne 

uvoľnil a odmerala sa správna dávka. Inhalátor držte po zatrasení vo zvislej polohe. 

2. Medzi ukazovákom a palcom stlačte raz inhalátor, kým nebudete počuť cvaknutie a 

nechajte ho, aby sa vrátil do pôvodnej polohy. Tým sa odmeria dávka do komory 

inhalátora vo vnútri náustku. 

3. V sede alebo postojačky normálne vydýchnite. Vložte si náustok do úst medzi zuby 

a pevne ho zovrite perami. Silno a hlboko sa nadýchnite cez inhalátor. Vyberte si 

inhalátor z úst. Zadržte dych aspoň na 5 sekúnd, potom sa normálne nadýchnite. Ak 

Vám bola predpísaná viac ako jedna dávka, zopakujte postup. 

4. Inhalátor uzavrite. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRg9iG7bfSAhWESxoKHZKmA58QjRwIBw&url=http://keywordsuggest.org/gallery/807473.html&psig=AFQjCNGNJzLcWC22LI5wh3_gOxsNuvVx8g&ust=1488545136202581
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Obrázok 14: Easyhaler 

(Zdroj: www. ptaheute.de) 

Turbohaler: 

1. Odskrutkujte a snímte vrchnák. Možno začujete „štrkotavý“ zvuk. 

2. Inhalátor držte vo zvislej polohe otočným dávkovačom smerom dole.  

3. Nedotýkajte sa náustku pri napĺňaní inhalátora. Kvôli naplneniu inhalátora dávkou 

otočte otočným dávkovačom čo najrýchlejšie na jednu stranu až na doraz. 

4. Potom ním otočte na druhú stranu až na doraz (nezáleží na tom, na ktorú stranu 

začnete otáčať). Mali by ste počuť kliknutie. Inhalátor je teraz pripravený na 

použitie. Dávku do inhalátora napĺňajte iba vtedy, keď ho použijete.  

5. Kľudne vydýchnite. Nevydychujte cez inhalátor.  

6. Vložte náustok jemne medzi zuby, stisnite pery. Tak hlboko a prudko ako vládzete 

vdýchnite cez ústa.  

7. Vyberte inhalátor z úst. Počkajte 5 sekúnd a potom jemne vydýchnite. Množstvo 

inhalovaného prášku je veľmi malé, po inhalácii nemusíte mať žiadny chuťový 

vnem. Ak ste však postupovali podľa návodu, môžete si byť istý, že ste dávku 

inhalovali a liečivo sa Vám dostalo do pľúc. Ak máte inhalovať druhú dávku, 

opakujte kroky 3-7.  

8. Po inhalácii inhalátor uzavrite. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyyfrE7LfSAhWCyRoKHR3tBgsQjRwIBw&url=http://www.suggest-keywords.com/Z2lvbmEgZWFzeWhhbGVy/&psig=AFQjCNEMhCOyCwDARkC3U25gR4IZOZKVCw&ust=1488544985281563
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Obrázok 15: Turbohaler 

(Zdroj: www.ptaheute.de) 

Genuair, Novolizer: 

1. Ak používate inhalátor v prášku, vždy ho držte vo zvislej polohe. Najprv odstráňte 

ochranný kryt. 

2. Stlačte farebné tlačidlo na doraz. Zaznie hlasné dvojité kliknutie a farba 

kontrolného okna sa zmení z červenej na zelenú. Potom pustite farebné tlačidlo. 

Zelená farba v kontrolnom okienku značí, že inhalátor s práškom je pripravený na 

použitie. 

3. Urobte čo najväčší výdych (ale nie do inhalátora). 

4. Náustok si vložte medzi pery. Inhalujte prášok pri hlbokom nádychu. Počas tohto 

vdychu má zaznieť hlasné kliknutie, ktoré signalizuje správnu inhaláciu. Zadržte 

dych na niekoľko sekúnd a potom pokračujte v normálnom dýchaní. V prípade 

inhalácie viacerých dávok zopakujte kroky 2 – 4. 

5. Ochranný kryt nasaďte na náustok. 

6. Číslo v hornej časti okienka ukazuje počet zostávajúcich dávok na inhaláciu. 

 

Dvojitá inhalácia omylom nie je pri inhalátore Novolizer a Genuair možná. Kliknutie a 

zmena farby v kontrolnom okienku značí, že inhalácia sa vykonala správne. Ak sa farba v 

kontrolnom okienku nezmení, potom sa má inhalácia zopakovať. Ak sa po niekoľkých 

pokusoch inhalácia nedokončí správne, potom sa má pacient porozprávať s lekárom. 

 

http://www.ptaheute.de/fortbildung/e-learning/pulverinhalatoren/artikel-5/
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Pri každom type inhalátora je podstatná starostlivosť o čistotu inhalátora. Pokiaľ je 

náustok inhalátora upchatý tak nedochádza k užitiu celej dávky lieku. 

    

Obrázok 16: Novolizer     Obrázok 17 : Genuair 

(Zdroj: www.unidaz.de)                                                                           (Zdroj: www.genuair.co.uk)  

Ellipta, Nexthaler: 

1. Po otvorení krytu je inhalátor pripravený na použitie. Počkajte s otvorením krytu, 

kým nebudete pripravený užiť dávku. Inhalátorom netraste. Posúvajte kryt smerom 

nadol (Ellipta) alebo odklopte kryt (Nexthaler), až kým nebudete počuť „kliknutie“. 

2. Držte inhalátor mimo úst a zároveň vydýchnite čo najviac, ako je to možné bez 

námahy. Nevydychujte do inhalátora. Vložte si náustok medzi pery a pevne ho 

obomknite perami. Nezakrývajte vetracie otvory prstami. 

3. Jedenkrát dlho, plynule a hlboko vdýchnite. Zadržte dych na niekoľko sekúnd. 

Vyberte si inhalátor z úst. Pomaly a jemne vydýchnite.  

4. Zatvorte inhalátor a ak je to možné, vypláchnite si ústa. Ak chcete očistiť náustok, 

použite suchú papierovú vreckovku predtým, ako kryt zatvoríte. 

    

Obrázok 18: Ellipta     Obrázok 19: Nexthaler 

(Zdroj: www.youtube.com)                                                       (Zdroj: www.bespak.com) 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR5_6c7rfSAhVCWRoKHYc7CJMQjRwIBw&url=http://unidaz.de/2016/inhalationssysteme-richtig-anwenden/formotop-12/&psig=AFQjCNHxtXR2cnjFFgleIQ4Ub2MSq1xBjA&ust=1488545482066076
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidu7P07bfSAhUDDxoKHR35CMQQjRwIBw&url=https://www.genuair.co.uk/home/&psig=AFQjCNFnOnR-yb7_G5Zes_x_Dr1ieocPpA&ust=1488545407172593
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFjKfo7bfSAhWBVhoKHQ8wDb4QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=W79eRcTfhR4&psig=AFQjCNFe4zoBjox6BVwQo-6zW7xRYAZVNw&ust=1488545217649107
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi00Jrlpb_SAhVM6RQKHcaYCS0QjRwIBw&url=http://www.bespak.com/case-studies/chiesi-nexthaler/&psig=AFQjCNEGrRPC-SZHUXIIlaQ56Q9s7eLIGA&ust=1488800853135463
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Čistenie DPI: vonkajšie časti náustka inhalátora sa musia čistiť suchou handričkou 

aspoň jedenkrát týždenne. Pri jednotlivo dávkovaných inhalátoroch je potrebné vytrieť 

suchou handričkou aj komôrku na kapsulu. Na čistenie inhalátorov by sa nemala používať 

voda ani iné tekutiny. 

Spôsob použitia rôznych typov inhalátorov na práškovú formu lieku (DPI) sa môže 

líšiť. Vždy je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v súhrne charakteristických vlastností 

lieku (SPC) a v písomnej informácií pre používateľa lieku (PIL). 

Po inhalácií kortikosteroidov je dôležité vypláchnuť si ústa čistou vodou alebo si 

ich vykloktať aby sa zabránilo vzniku kandidózy a zachrípnutia. 

b) Aerosólové inhalátory 

ba) Aerosólové dávkovače (MDI - Metered Dose Inhalers) 

MDI kladú najvyššie nároky na správnu inhalačnú techniku a stretávame sa pri nich s 

vyšším výskytom chýb v inhalačnej technike ako pri inhalátoroch na práškovú formu lieku.  

Inhaler: 

1. Dajte dolu ochranný kryt. Pred prvým použitím treba inhalátor správne aktivovať 

podľa pokynov výrobcu (v SPC, v PIL). Pokiaľ sa inhalátor nejaký čas nepoužíval 

(táto doba závisí od konkrétneho lieku, zvyčajne je to od 3 do 7 dní) je potrebné 

inhalátor znova aktivovať podľa pokynov výrobcu (v SPC, v PIL). 

2. Inhalátor je potrebné pred každým použitím pretrepať a prekontrolovať náustok 

zvnútra a zvonku, aby ste sa uistili, že je čistý a bez uvoľnených častíc. 

3. Držte inhalátor kolmo tak, že palec máte položený na spodnej časti pod náustkom. 

Vydýchnite čo najviac, ako je to možné bez námahy. Vložte náustok do úst medzi 

zuby. Pritisnite okolo neho pery. Nezahryznite do neho. 

4. Čo najhlbšie pomaly vdýchnite a súbežne silno stlačte dno nádobky, čím sa uvoľní 

jedna odmeraná dávka. Zadržte dych na niekoľko sekúnd, potom vyberte náustok z 

úst a vydýchnite. Rovnako sa má postupovať pri druhej inhalácii. Odstup medzi 

dvoma inhalovanými dávkami musí byť aspoň pol minúty až minúta. 

5. Po použití nasaďte späť ochranné viečko. 
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Obrázok 20 Inhaler 

(Zdroj: www.gilchristpharmacy.com) 

Respimat: 

Vloženie náplne inhalátora a aktivácia inhalátora: 

1. Odstráňte priesvitný kryt. Ponechajte uzáver. Stlačte bezpečnostnú západku a 

zároveň pevne druhou rukou vytiahnite priesvitný kryt. 

2. Zasuňte náplň. Vložte úzky koniec náplne do inhalátora. Položte inhalátor na pevný 

povrch a pevne ho zatlačte nadol, až kým nezapadne na miesto. 

3. Znovu nasaďte priesvitný kryt. Dajte priesvitný kryt späť na miesto, až kým 

nebudete počuť kliknutie. 

4. Otočte. Ponechajte uzáver zatvorený. Otáčajte priesvitným krytom v smere šípok 

na obale, až kým nezapadne (polovičné otočenie). 

5. Otvárajte uzáver, až kým nepovolí a nie je úplne otvorený. 

6. Stlačte. Nasmerujte inhalátor smerom na zem. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie dávky. 

Zatvorte uzáver. Zopakujte kroky 4-6, až kým sa neobjaví obláčik. Počet 

aktivačných vstrekov závisí od konkrétneho lieku a vždy je uvedený v SPC a v PIL.  

Spôsob použitia: 

1. Ponechajte uzáver zatvorený. Otočte priesvitný kryt až kým nezapadne (polovičné 

otočenie).  

2. Otvorte uzáver, až kým nepovolí a nie je úplne otvorený. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKiuez7rfSAhWEVRoKHb5BA9gQjRwIBw&url=http://www.gilchristpharmacy.com/understanding-asthma-inhalers/&psig=AFQjCNF-AZtKs-E9U3ikMOnD9DF_u3ZZ7Q&ust=1488545530319522
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3. Pomaly a úplne vydýchnite. Zovrite pery okolo náustku bez toho, aby ste zakryli 

vzduchové otvory. Nasmerujte inhalátor na zadnú stranu vášho hrdla. 

4. Zatiaľ čo sa pomaly hlboko nadýchnete ústami, stlačte tlačidlo uvoľňujúce dávku a 

pokračujte pomaly v nádychu, kým vydržíte.  

5. Zadržte dych na 10 sekúnd alebo aj dlhšie, pokiaľ vydržíte. Pri podaní ďalšej dávky 

zopakujte celý postup. 

 

Obrázok 21: Respimat 

(Zdroj: www.ptaheute.de) 

bb) Dychom aktivované aerosólové dávkovače 

Dychom aktivované aerosólové dávkovače odstraňujú problém s koordináciou ruka-

nádych, resp. ruka-mozog. Na našom trhu je k dispozícii len Easi-Breathe. 

Easi-Breathe: dychom aktivovaný inhalátor. To znamená, že uvoľní dávku iba vtedy, keď 

sa pacient nadýchne. 

1. Pri prvom použití inhalátora a tiež ak ste inhalátor nepoužívali dlhší čas, 

skontrolujte, či funguje. Inhalátor skontrolujete tak, že z neho odskrutkujete hornú 

časť, aby ste videli kovovú nádobku, ktorá je vo vnútri.  

2. Odklopte kryt, potraste inhalátorom a vystreknite aerosól stlačením nádobky 

prstom alebo palcom. Zaklopte kryt a nasaďte späť hornú časť. 

3. Pred použitím inhalátorom silno potraste. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcqNDT7rfSAhXJhRoKHZMKB4gQjRwIBw&url=http://www.ptaheute.de/fortbildung/e-learning/dosieraerosole/artikel-2/&psig=AFQjCNFbVp1pEycaKzdQS78ETjq2G-TExg&ust=1488545581236075
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4. Držte inhalátor kolmo a otvoríte ho tak, že odklopíte kryt, ktorý je nasadený cez 

náustok. 

5. Normálne vydýchnite čo najviac ako je to možné bez námahy. Potom vložte 

náustok pevne medzi pery. Držte inhalátor kolmo a uistite sa, že rukou neupchávate 

vzduchové otvory. Nadychujte sa pomaly a hlboko cez náustok. Neprestaňte sa 

nadychovať, keď inhalátor vstrekne dávku do úst. Pokračujte až dovtedy, kým 

neurobíte hlboký nádych. 

6. Vyberte inhalátor z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo čo najdlhšie, ako je to 

možné bez námahy. Pomaly vydýchnite. 

7. Po použití držte inhalátor kolmo a ihneď zaklopte kryt. 

8. Ak potrebujete užiť viac ako jednu inhaláciu, pred užitím ďalšej inhalácie počkajte 

aspoň jednu minútu a potom zopakujte postup od kroku 2. 

  

Obrázok 22: Easi-Breathe 

(Zdroj: www.vimeo.com) 

bc) Aerosólové dávkovače so zabudovanými inhalačnými nástavcami 

Syncroner Inhaler je aerosólový dávkovač s neoddeliteľne zabudovaným inhalačným 

nástavcom, ktorý zvyšuje podiel laminárneho prúdenia a tým znižuje upínanie látky na 

stenách ústnej dutiny. 

Aerosólový dávkovač Jet-spacer má už zabudovaný inhalačný nástavec o obsahu cca 

100 ml. Použitie aerosólového dávkovača s inhalačným nástavcom nevyžaduje koordináciu 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimxbPQ77fSAhXJ2hoKHYAmAF4QjRwIBw&url=https://vimeo.com/65090060&psig=AFQjCNFSeWn2App7OQZucm6AK2SQJa9g_A&ust=1488545827639128
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aktivácie aerosólového dávkovača s nádychom, výrazne znižuje orofaryngeálnu depozíciu 

za súčasného zvýšenia pľúcnej depozície účinnej látky. 

Spôsob použitia aerosólových dávkovačov so zabudovaným inhalačným nástavcom: 

Syncroner Inhaler: 

Syncroner je konštruovaný tak, aby sa účinok prípravku využil úplne.  

1. Snímte ochranný kryt a nádobkou dobre potraste (najmenej 5-krát). 

2. Inhalátor si dajte do správnej polohy (musí byť počuť zaklapnutie).  

3. Pri výdychu vložte inhalátor do úst, tak aby dno kovovej nádobky smerovalo nahor 

a náustok pevne zovrite perami. 

4. Pri pomalom a hlbokom nádychu nádobku pevne stlačte a nádych dokončite. 

5. Inhalátor vyberte z úst a zadržte dych na najmenej 10 sekúnd, alebo tak dlho ako je 

možné. 

6. Po výdychu zopakujte ten istý postup s ďalšou dávkou. 

 

Obrázok 23 Syncroner Inhaler 

(Zdroj: www.lekárnickékapky.cz) 

Jet- spacer: 

1. Tlaková nádobka vložená do špeciálneho inhalátora Jet-spacer je v stave 

pripravenom na použitie. 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0qzRquPVAhUBWRoKHTN4AssQjRwIBw&url=http://www.lekarnickekapky.cz/leky/spravne-po-uzivani-leku/jak-spravne-aplikovat-inhalacni-leky-aerosolove-mlzinove-inhalat.html&psig=AFQjCNEaf7k3d_yWn-8wpnHZTQqKh26eQg&ust=1503233311862140
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2. Odstráňte ochranný kryt z náustka a držte Jet-spacer obrátene, s nádobkou smerom 

hore. 

3. Vydýchnite plynule. Vložte náustok pevne medzi pery. 

4. Stlačte nádobku uchopenú medzi palcom a ukazovákom smerom dolu a hlboko sa 

nadýchnite.  

5. Po aplikácii, zadržte dych tak dlho, ako je to možné. Nasaďte ochranný kryt na 

náustok inhalátora. 

 

Obrázok 24: Jet-spacer 

(Zdroj: www.vimeo.com) 

Spôsob použitia rôznych typov aerosólových inhalátorov sa môže líšiť. Vždy je 

potrebné dodržiavať pokyny uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) a 

v písomnej informácii pre používateľa lieku (PIL). 

Po inhalácií kortikosteroidov je dôležité vypláchnuť si ústa čistou vodou alebo si 

ich vykloktať aby sa zabránilo vzniku kandidózy a zachrípnutia. 

Pri každom type inhalátora je podstatná starostlivosť o čistotu inhalátora. Pokiaľ je 

náustok inhalátora upchatý, tak nedochádza k užitiu celej dávky lieku. 

Čistenie inhalátora: 

 riadiť sa pokynmi v SPC, v PIL. 

Všeobecne: Inhalátor čistite najmenej jedenkrát týždenne. Je dôležité udržiavať 

náustok inhalátora v čistote, aby sa predišlo hromadeniu liečiva a upchatiu spreja. 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir9bvn7rfSAhUB7hoKHfd-A5UQjRwIBw&url=https://vimeo.com/64962112&psig=AFQjCNEKg1pFlEPcIFzWl3Yf7xP9ll8p-Q&ust=1488545643505794
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Nástavce na inhaláciu: 

Nástavce na inhaláciu napr. OptiChamber, Volumatic uľahčujú aplikáciu liekov vo 

forme aerosólových inhalačných systémov.  

Výhodou inhalačných nástavcov je ich univerzálne použitie pre rôzne typy náustkov 

MDI, čo umožňuje ich vstupný otvor s gumovou, prispôsobiteľnou a dobre tesniacou 

manžetou. 

      

Obrázok 25:  OptiChamber       Obrázok 26: Volumatic 

(Zdroj: www.samitheseal.respironics.com)                                    (Zdroj: www.asthmafoundationwashop.org)     

c) Nebulizátory: 

Nebulizátory sa používajú k aplikácii roztokov a suspenzií k rozprašovaniu. Drobné 

čiastočky z takto rozptýlenej hmly sa ukladajú do pľúc a následne majú rýchly účinok, 

ktorý je dosiahnutý s minimálnymi či žiadnymi vedľajšími účinkami.  

Aplikácia lieku pomocou nebulizátora: 

1. pred inhaláciou  je potrebné vždy nariediť liek na inhaláciu fyziologickým 

roztokom (nie destilovanou vodou!) do požadovaného objemu;  

2. aplikovať do nebulizátora (u niektorých typov možno riediť aj priamo v 

nebulizátore);   

3. nastaviť požadovaný prúd vzduchu (najčastejšie 6–8 litrov/ min.);  

4. náustok inhalátora vložiť do úst a inhalovať (pri použití inhalačnej masky masku 

priložiť na tvár), inhalátor držať v dlaniach, aby mal liek stálu teplotu, inhalovať 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi9teuVtL_SAhUFOJoKHWasCY8QjRwIBw&url=http://www.samitheseal.respironics.com/help-and-advice/optichamber-diamond/&psig=AFQjCNFpcpqBZmHO0qbwiVQR7qO6yi4__Q&ust=1488804782765897
http://www.mistrymedical.com/item/9356/respironics-optichamber-advantage-with-large-mask--hs81311-001-
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin1bSWub_SAhXiB5oKHQzoCPwQjRwIBw&url=https://www.asthmafoundationwashop.org/collections/types?q=spacers&psig=AFQjCNFBzzSQj4difgxPuFIY4M24RA2n-g&ust=1488804947018307
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pomalými a hlbokými nádychmi a výdychmi, približne pri každom 5. nádychu 

zadržať na jeho vrchole dych; 

5. behom inhalácie niekoľkokrát poklepať prstom na bok nebulizátora, aby množstvo 

nevyužitého lieku bolo čo najmenšie, vyinhalovať celú dávku (dokiaľ sa vytvára 

aerosól), nespotrebovaný roztok/ suspenziu znehodnotiť. 

 

Obrázok 27:  Nebulizátor 

(Zdroj: www.thegpdoc.com)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-Pri77fSAhVKmBoKHUv3DswQjRwIBw&url=http://thegpdoc.com/t/&psig=AFQjCNEqevuSFZCCBUGe7rucpo6FfiDn0w&ust=1488545907850486


98 

 

13. LIEKOVÉ INTERAKCIE A NEŽIADUCE ÚČINKY 

LIEKOV, FARMAKOVIGILANCIA 

 Farmakoterapeutické riziko a možné nežiaduce účinky liekov sú sprievodným znakom 

každej farmakoterapie, pričom adekvátne hodnotenie rizika liekov prispieva k prevencii 

morbidity a mortality pacientov. Miera liekového rizika sa zjednodušene dá vyjadriť 

frekvenciou a závažnosťou nežiaducich účinkov liekov.  

 Zadefinovanie liekového rizika a nežiaducich účinkov sú pre lekára a farmaceuta 

potrebné, pretože mu pomáhajú pochopiť význam a dôležitosť spontánneho hlásenia 

nežiaducich účinkov liekov. 

13.1. Liekové interakcie 

Liekové interakcie vznikajú pri podaní dvoch alebo viacerých látok, ktoré súčasne 

účinkujú na organizmus, pričom sa môžu navzájom ovplyvňovať. Môžu sa vyskytnúť, keď 

sa u farmakoterapeuticky správne užitého liečiva menia jeho predpokladané účinky 

v prítomnosti inej látky (napr. liečivo, chemikália, zložka potravy, či prostredia). Tento 

účinok môže byť antagonistický, aditívny, synergický alebo idiosynkratický a môže viesť 

buď k zlyhaniu terapie alebo zvýšeniu farmakologického účinku, až k toxicite.  

Výsledok interakcie môže byť rôzny, v niektorých prípadoch dokonca výhodný. V zásade 

však platí, že je pre pacienta nevýhodný (napr. sa vyskytnú nežiaduce účinky), keďže 

farmakoterapia nie je v takom prípade pod kontrolou. 

13.1.1. Delenie liekových interakcií: 

 bio-farmaceutické (inkompatibility); 

 na úrovni farmakokinetiky: absorpcia, distribúcia, metabolizmus, eliminácia; 

 na úrovni farmakodynamiky. 

13.1.2. Faktory zvyšujúce riziko výskytu interakcií: 

 narastajúci vek, 

 ženské pohlavie, 
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 väčší počet ochorení a dlhodobá liečba, 

 polypragmázia, 

 kompliancia (zvlášť užitie vyššej dávky ako je predpísaná), 

 nesprávne dávkovanie, 

 zmeny v kombináciách užívaných liekov,   

 nevhodné kombinácie, 

 užívanie voľnopredajných liekov, látok na rastlinnej báze, grapefruitového džúsu. 

Keďže väčšina liekových interakcií je preventabilná, ich výskyt prejavujúci sa ako 

vážny nežiaduci účinok môže byť prejavom zlyhania niektorej zložky systému zdravotnej 

starostlivosti. 

Problémom je, že farmakologicky (experimentálne) podchytených, resp. potenciálnych 

interakcií sú tisíce a ich klinický význam podložený klinickými a epidemiologickými 

dátami nie je vždy dostatočne zdokumentovaný. Väčšina informácií o možných 

interakciách pochádza z predklinických dát, resp. z náhodných prípadových štúdií. Ani 

v nich však nie je vždy dokázaná kauzalita medzi liekovou interakciou a klinickým 

príznakom nežiaduceho účinku. Základný algoritmus riešenia liekovej interakcie uvádza 

Tabuľka 10.  

Tabuľka 10: Základný algoritmus riešenia liekovej interakcie 

Základný algoritmus riešenia liekovej interakcie 

Pochybovať o absolútnej bezpečnosti liekov. 

Uvedomiť si rizikové faktory (renálna, resp. hepatálna insuficiencia). 

Získať prístup a používať aktuálne elektronické informačné systémy, databázy. 

Opakovane overovať informácie v informačných zdrojoch, aktualizovať vedomosti. 

Poznať potenciálne interakcie u najčastejšie vydávaných liekov. 

Implementovať poznatky do rutinnej praxe. 

(Zdroj: Klimas J. Dá sa vyhnúť liekovým interakciám v ére polypragmázie ?, 2014) 

Farmaceut na základe získaných vedomostí je medzi zdravotníckymi pracovníkmi 

najviac pripravený v oblasti chemických, farmakologických a farmakoterapeutických 
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vlastností liečiv, liekov a liekových foriem, vo všetkých hlavných aspektoch týkajúcich sa 

cesty lieku smerom k pacientovi a v hlavných otázkach racionálnej farmakoterapie a 

farmaceutickej starostlivosti. 

13.1.3. Interakcie liek – potrava 

Nie je jedno, čím sa lieky zapijú prípadne čo sa bude počas ich užívania jesť. Niektoré 

nápoje, potrava aj výživové doplnky môžu účinok liekov výrazne ovplyvniť. Dôsledkom 

môžu byť nežiaduce účinky, ktoré vo vzácnych prípadoch môžu aj poškodiť zdravie. 

Príkladom môže byť warfarín (perorálne antikoagulans). Jeho účinok výrazne ovplyvňujú 

viaceré potraviny, najmä zelenina s obsahom vitamínu K, ako je napríklad brokolica, 

kapusta, pažítka, kučeravý kel, hlávkový šalát, špenát, petržlen a pod. Počas terapie týmto 

liekom preto musí byť príjem potravy s obsahom spomínaného vitamínu čo 

najkonštantnejší. Účinky liekov teda môžu okrem iných súčasne užívaných liekov 

ovplyvňovať nápoje, zloženie stravy (tá ovplyvňuje napríklad aj pH organizmu), rôzne 

bylinné čaje a preparáty, či výživové doplnky. 

Ovocné šťavy: je potrebné byť opatrný pri šťavám z citrusových plodov. Obsahujú totiž 

rôzne fytochemikálie- napríklad bioflavonoidy alebo furanokumaríny, a tieto látky dokážu 

ovplyvniť metabolizmus niektorých liekov v čreve, takže sa môže zvýšiť ich účinok 

a prípadne sa môžu objaviť aj nežiaduce vedľajšie účinky. Citrónová šťava a pomarančová 

šťava nie sú takmer žiadnym rizikom, horšie je na tom šťava z červených pomarančov 

a veľkým rizikom je zapíjať lieky šťavou z grapefruitov. Obsahuje najviac spomínaných 

látok- bioflavonoidov a furanokumarínov. Rizikové je nielen pitie šťavy, ale komplikácie 

môže spôsobiť aj konzumácia čerstvých grapefruitov. 

Minerálne vody: na zapíjanie liekov je potrebné vybrať si minerálky s nízkym obsahom 

minerálov, ale napríklad lieky určené na prevenciu alebo liečbu osteoporózy by sa 

minerálnymi vodami nemali zapíjať.  

Mlieko: niektorí odborníci na výživu upozorňujú, že mlieko nie je nápoj, ale potravina. 

Vďaka obsahu vápnika takisto môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov v organizme. 

V dôsledku interakcie môžu vznikať ťažko vstrebateľné komplexy, čo spôsobí zníženie 

krvných hladín týchto liekov. Príkladom sú niektoré antibiotiká alebo chemoterapeutiká. 

Sú však lieky, ktoré sa, ak sa napríklad užívajú nalačno, mliekom zapíjať odporúčajú. 
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Alkohol: alkoholické nápoje sa nesmú používať na zapíjanie liekov. Zvlášť opatrní by mali 

byť pacienti užívajúci antidepresíva, antipsychotiká alebo hypnotiká, ale aj antidiabetiká, 

silné analgetiká či sedatívne antihistaminiká. Niektoré lieky môžu v kombinácií 

s alkoholom poškodzovať pečeňové bunky- majú hepatotoxické účinky. Také účinky má aj 

samotný alkohol, ak sa konzumuje priveľa a pričasto. 

Káva: aj kofeín môže byť problematický v kombinácii s niektorými liekmi, takže pri 

užívaní liekov opatrne s kávou, ale aj niektorými bublinkovými a energetickými nápojmi 

s obsahom kofeínu. 

Bylinné čaje: zvlášť pozor na čaje s obsahom ľubovníka bodkovaného, prípadne lieky 

alebo výživové doplnky s extraktom z tejto byliny. Ľubovník ovplyvňuje napríklad účinok 

liekov na liečbu srdcovo-cievnych ochorení alebo na znižovanie hladiny cholesterolu. 

S bylinnými čajmi a čajovými zmesami radšej vo všeobecnosti opatrne, obsahujú zmes 

rôznych prírodných chemikálií, ktoré ovplyvňujú účinok liekov. 

Voda: obyčajná voda je vo všeobecnosti na zapíjanie liekov najvhodnejšia. 

13.1.4. Stanovenie výskytu interakcií 

Na stanovenie potenciálneho výskytu interakcií sa v súčasnosti používajú rôzne 

monografie napr. Stockley´s Drug Interactions, Stockley´s Herbal Medicines Interactions a 

Drug Interactions Analysis and Management (Wolters Kluwer Health). Veľmi rýchlym 

zdrojom informácií pri práci klinických farmaceutov, ako aj farmaceutov vo verejných 

lekárňach sú rôzne databázy na vyhodnocovanie liekových interakcií napr. Lexicomp, 

Databáza DrugAgency používaná v lekárňach v rámci osvetových kampaní SLeK v rámci 

Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie alebo pre farmaceutov dostupný v rámci ADC 

Číselníka systém na overovanie interakcií.  

Väčšina týchto databáz vyhodnocuje potenciálne vznikajúce interakcie na základe 

stupňa závažnosti medzi zadanými liečivami, liekmi a výživovými doplnkami. 

13.2. Nežiaduce účinky liekov (NÚL) 

Podľa definície WHO: Nežiaduci účinok (adverse reaction): je každá neočakávaná a 

škodlivá reakcia, ktorá vznikla po podaní lieku v dávkach určených na preventívny, 
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diagnostický alebo liečebný účel alebo na ovplyvnenie fyziologických funkcií, alebo po 

použití zdravotníckej pomôcky. Nežiaduci účinok je synonymom nežiaducej reakcie.  

Podľa zákona NR SR č. 244/ 2012 Z.z. definujeme nežiaduci účinok humánneho 

lieku ako reakciu na humánny liek, ktorá je škodlivá a nechcená. 

Podľa definície WHO: Vedľajší účinok (side effect): je každý nezamýšľaný účinok 

lieku, objavujúci sa pri dávkach normálne používaných u ľudí, ktorý súvisí s 

farmakologickými vlastnosťami lieku. Výsledný efekt vedľajšieho účinku môže byť 

žiaduci alebo nežiaduci (napr. hypnotický účinok anxiolytík). 

13.2.1. Klasifikácia NÚL podľa mechanizmu vzniku: 

 A-typ (augmented) NÚL  

 B-typ (bizzare) NÚL  

 C-typ (continuous) NÚL  

 D-typ (delayed) NÚL  

 E-typ (ending of use) NÚL  

13.2.2. Klasifikácia NÚL podľa závažnosti a intenzity orgánového poškodenia: 

Podľa intenzity môžeme NÚL klasifikovať na (podľa WHO):  

 mierne  

 stredne závažné 

 závažné nežiaduce účinky 

Na základe frekvencie vzniku rozdeľujeme NÚL (podľa WHO): 

Tabuľka 11: Frekvencia výskytu NÚL 

veľmi častý výskyt NÚL > 1/10 > 10 % 

častý výskyt NÚL > 1/100 - < 1/10 > 1 % - < 10 % 

zriedkavý výskyt NÚL > 1/1 000 - < 1/100 > 0,1 % - < 1 % 

vzácny výskyt NÚL > 1/10 000 - < 1/1 000 > 0,01 % - < 0,1 % 

veľmi vzácny výskyt NÚL < 1/10 000 < 0,01 % 
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Nežiaduce účinky sa pozorujú a zaznamenávajú už počas klinického skúšania liekov. 

Informácie o nežiaducich účinkoch liekov sú zaznamenávané v súhrne charakteristických 

vlastností lieku (SPC) a v písomnej informácii pre používateľa lieku (PIL). Pochopiteľne, 

nie všetky nežiaduce účinky sa musia prejaviť u všetkých pacientov, čo je potrebné 

pacientom zdôrazniť. Farmaceut musí byť schopný povedať pacientovi, ktorých 

nežiaducich účinkov je potrebné sa najviac obávať u vybraného lieku. Rovnako tiež musí 

vedieť podať informáciu, ako sa dá nežiaducim účinkom predísť.  

V prípade výskytu NÚL, musí farmaceut alebo lekár túto skutočnosť ohlásiť na 

príslušný kontrolný úrad, ktorý celú udalosť prešetrí. Niektoré nežiaduce účinky sa 

prejavia krátko po začatí užívania lieku, niektoré až po dlhšom užívaní lieku, alebo sa 

dokonca prejavia až po ukončení užívania lieku. V prípade, ak pacient zaznamená vo 

svojom zdravotnom stave náhle zmeny a užíva alebo predtým užíval nejaké lieky, vždy je 

dôležité aby sa poradil s lekárom alebo farmaceutom, či sa môže jednať o prejav 

nežiaduceho účinku niektorého z liekov užívaných v súčasnosti alebo v nedávnej 

minulosti.  

13.2.3. Hlásenie NÚL 

Dohľadom nad bezpečnosťou liečby sa zaoberá farmakovigilancia. Farmakovigilancia 

je podľa WHO veda o zhromažďovaní, monitorovaní, výskume a hodnotení údajov o 

účinkoch liekov, biologických produktov, fytofarmák a tradičných liekov pre identifikáciu 

nových informácií o nežiaducich reakciách a prevenciu poškodenia pacientov. Existujú 

rôzne spôsoby zberu údajov a spontánny monitoring je jednou z možností. Ide o spontánne 

hlásenia lekárov o výskyte nežiaducich účinkov liekov. Na Slovensku sa hlásenia realizujú 

na špeciálnych tlačivách, ktoré sú zasielané na Oddelenie farmakovigilancie Štátneho 

ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo elektronicky prostredníctvom elektronického 

formulára dostupného na https://portal.sukl.sk/eskadra.  

Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi (veľkodistribútor, výrobca, poskytovateľ 

lekárenskej starostlivosti) je povinný hlásiť všetky nežiaduce účinky liekov, ktoré 

zaznamená, príslušnému štátnemu orgánu (ŠÚKL). 
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Povinnosť hlásiť podozrenie na nežiaducu reakciu vyplýva pre zdravotníckych 

pracovníkov z § 23 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/ 2011 Z. z. 

Hlásiť nežiaduce účinky môžu aj pacienti. 

Hlásenie nežiaduceho účinku môže byť spontánne hlásenie a vyžiadané hlásenie. 

a) Spontánne hlásenie nežiaduceho účinku lieku je nevyžiadané hlásenie, ktoré 

opisuje nežiaducu reakciu u pacienta, ktorému bol podaný jeden alebo viac liekov 

a ktoré nepochádza zo štúdie alebo akéhokoľvek organizovaného zberu údajov. 

b) Vyžiadané hlásenia sú správy pochádzajúce z organizovaných systémov získavania 

údajov, ktoré nezahŕňajú neintervenčné klinické skúšanie, registre pacientov, 

programy výdaja lieku na meno pacienta, podporné programy dostupnosti lieku pre 

vyhradených pacientov alebo vyhradené ochorenia, prieskum pacientov alebo 

zdravotníckych pracovníkov alebo získavanie údajov o účinnosti alebo kompliancie 

pacientov. 

Spontánny monitoring NÚL je aj v súčasnosti jeden zo základných 

a nenahraditeľných zdrojov informácií pre farmakovigilanciu. Ide o hlásenie NÚL 

zdravotníckym personálom, najčastejšie lekárom, o výskyte NÚL u pacientov. Po zaslaní 

na Oddelenie farmakovigilancie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa robí 

identifikácia alebo dôkaz kauzality na základe príslušnej metódy. Konkrétne hlásenia po 

spracovaní na ŠÚKL sa odosielajú celoeurópskym oznamovacím systémom dohľadu nad 

liekmi (databáza EudraVigilance) do medzinárodnej databázy Monitorovacieho centra 

WHO CIOMS v Uppsale, Švédsku (Uppsala Monitoring Centre, UMC). 

Pri hlásení nežiaduceho účinku na vakcínu, okrem hlásenia na ŠÚKL, je potrebné 

zaslať hlásenie aj na regionálny úrad verejného zdravotníctva.  

V prípade zaznamenania závažných nových a závažných nežiaducich účinkov lieku, alebo 

pri akomkoľvek zaznamenaní nekvality lieku je vypracovaný systém stiahnutia liečiv 

a liekov z liečebného použitia. Stiahnutie liečiv a liekov z liečebného použitia sa vykonáva 

na základe rozhodnutia ŠÚKL, alebo na žiadosť výrobcu prostredníctvom distribútora. 

O stiahnutí liečiv a liekov výrobcom alebo držiteľom rozhodnutia o registrácií musí byť 

ŠÚKL týmito subjektmi bezodkladne informovaný. 
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13.2.4. Stiahnutie liečiv a liekov 

Stiahnutie liečiv a liekov v SR sa vykonáva: 

1. urgentne: Urgentne sa pozastavujú šarže liečivých prípravkov s nevyhovujúcou 

kvalitou, ktoré môžu ohroziť život pacienta, alebo môžu spôsobiť vážne 

poškodenie zdravia.  

2. neurgentne: Neurgentne sa pozastavujú liečivá a lieky so závadou II. a III. triedy 

naliehavosti pomocou internetu. 

V rámci stiahnutia liečiv a liekov sa stretávame s dvoma termínmi pozastavenie výdaja 

a použitia a z stiahnutie z obehu. 

Pozastavenie výdaja a použitia sa rozumie uloženie šarže prípravku do tzv. karantény, 

miesta vyhradeného mimo zásobu liečiv určených na výdaj. Takáto šarža liečivého 

prípravku musí byť zaevidovaná aj s dôvodom, pre ktorý nesmie byť vyexpedovaná zo 

zariadenia. Záznam musí byť ukončený informáciou, či sa šarža vrátila do liečebného 

použitia. 

Stiahnutím z obehu sa rozumie stiahnutie nevyhovujúcej šarže liečivého prípravku zo 

zdravotníckych zariadení a jej vrátenie spätnou cestou k výrobcovi. Opäť je potrebné viesť 

evidenciu o takýchto prípadoch aj so záverečným opatrením, podpisom zodpovednej osoby 

a dátumom prevedenia. 

Urgentný systém stiahnutia (Rapid Alert System) rozlišuje dve odlišné stiahnutia, a to 

buď vysielané na základe bezpečnosti liečiva (farmakovigilancia)- zrušenie registra pre zlý 

pomer medzi účinnosťou a bezpečnosťou prípravku, zmeny indikácií, dávkovania, 

upozornenia na podmienky používania a pod., alebo stiahnutia vysielané na základe 

nevyhovujúcej kvality liečivého prípravku (chybná šarža v obsahu, čistote, problém 

stability počas distribúcie a pod.).  

Medzinárodne sa klasifikujú nedostatky do troch tried (stupňov) podľa naliehavosti 

stiahnutia liečiv: 

I. trieda naliehavosti: ide o nedostatky, ktoré ohrozujú život pacienta, môžu spôsobiť jeho 

smrť, alebo môžu vážne a nezvratne poškodiť jeho zdravie. 
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II. trieda naliehavosti: ide o chyby, ktoré môžu dočasne alebo vratne zhoršiť ochorenie 

alebo liečbu, ale nie sú v I. triede. 

III. trieda naliehavosti: ide o nedostatky, ktoré nie sú významné z hľadiska poškodenia 

zdravia pacienta, ale stiahnutie by sa malo začať pre ostatné príčiny, ktoré nie sú uvedené v 

triede naliehavosti I. a II.  

Informácie o liekoch, ktoré boli stiahnuté z obehu alebo bol pozastavený ich výdaj sú 

vždy zverejnené na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.      

Zaznamenávanie liekových interakcií, prípadne nežiaducich účinkov liekov 

farmaceutom pri dispenzácii patrí k základom farmaceutickej a lekárenskej starostlivosti. 

Farmaceut by mal prispievať k optimalizácii medikácie pacienta, ktorá by mala byť 

kvalitná, bezpečná, účinná a pokiaľ sa dá aj chronologicky sledovaná a monitorovaná.  
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14. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ 

Otázky právnej zodpovednosti sa týkajú všetkých občanov a obyvateľov Slovenskej 

republiky, avšak pre budúcich farmaceutov, ako osoby vykonávajúce regulované 

povolanie, je pochopenie tejto tematiky obzvlášť dôležité. Vzhľadom na charakter 

povolania je len na prospech ovládať aj základné teoretické pojmy týkajúce sa tejto 

problematiky, nakoľko ich je možné aplikovať aj na meniacu sa legislatívu upravujúcu 

konkrétne okolnosti právnej zodpovednosti v súkromnom, ale najmä profesijnom živote 

farmaceuta. 

 „Právna zodpovednosť je zvláštna forma právneho vzťahu, v ktorom dochádza na 

základe porušenia právnej povinnosti k vzniku novej právnej povinnosti sankčnej povahy.“ 

Zodpovednostné právne vzťahy vznikajú na základe právnych skutočností, ktorými sú 

v týchto prípadoch protiprávne konanie a protiprávny stav. 

Ku vzniku právnej zodpovednosti teda dochádza na základe tejto schémy: 

existuje primárna právna povinnosť → dochádza k porušeniu primárnej povinnosti → 

vzniká sekundárna právna povinnosť sankčnej povahy 

 Pojem právna zodpovednosť má svoj konkrétny obsah a zahŕňa: 

a) predvídané nepriaznivé právne následky (ten, kto nedodrží právnu povinnosť, 

bude postihnutý predvídanými právnymi následkami konkrétny povahy), 

b) prvok štátneho donútenia, ktorý je excelentným znakom právnej normy a 

kvalitatívne ju tak vyčleňuje z iných druhov, systémov noriem. 

ba) nepriame donútenie - hrozba sankcie (vznik právnej zodpovednosti), 

bb) priame donútenie - nútené splnenie právnej povinnosti (najmä vo forme 

exekúcie). 

 Právnymi skutočnosťami, ktorými vzniká právna zodpovednosť, sú protiprávne 

konanie a protiprávny stav. Protiprávne konanie ako právna skutočnosť, ktorá zakladá 

vznik zodpovednosti, môže byť spôsobené konaním alebo nekonaním, resp. opomenutím 

právnej povinnosti. Protiprávny stav je stav, ktorý je v rozpore so stavom predvídaným 
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právom, k jeho vzniku však došlo nezávisle od vôle, teda konania alebo opomenutia 

zodpovedného subjektu. 

Rozlišujeme tieto druhy porušenia právnej povinnosti (protiprávneho správania): 

 komisívne - ten, kto porušil právne pravidlo správania a chovania sa, sa správal 

tak, ako nemal, t.j. porušil zákaz určitého správania,  

 omisívne - ten kto porušil právne pravidlo správania a chovanie sa, sa ne choval tak 

nesprával tak ako mal t.j. porušil príkaz určitého správania. 

Právne následky porušenia právnej povinnosti vždy smerujú k dvom základným cieľom, aj 

keď majú rôznu povahu i vonkajšiu formu: 

a) obsahujú preventívny moment - budú sa podieľať na dosiahnutí žiaduceho stavu - 

cieľom je minimalizovať prípady porušenia právnej povinnosti (generálna a 

individuálna prevencia); 

b) pokiaľ však k porušeniu právnej povinnosti už došlo, smerujú k náprave 

nežiaduceho stavu v závislosti od konkrétneho prípadu. 

 Druhy právnych následkov porušenia právnej povinnosti: 

1. Trvanie pôvodnej, primárnej povinnosti a možnosť vynútiť ju právom 

predpokladaným a upraveným spôsobom. Tu sa uplatňuje zásada ne bis in idem 

(nie dvakrát, nie znovu). Subjekt nemôže byť dvakrát súdený pre rovnakú vec. 

Musíme ale odlíšiť primárnu povinnosť, tá trvá i po porušení povinnosti a vo 

väčšine prípadov je vymáhateľná. 

2. Vznik novej, sekundárnej povinnosti (sankcia, ktorá tvorí obsah právnej 

zodpovednosti). Vzniká sekundárna povinnosť, ktorú nie je možné zlučovať s 

primárnou povinnosťou a s jej vymáhaním. Pri súkromnoprávnych deliktoch sa 

väčší dôraz kladie na vymáhanie právnej povinnosti, pri verejnoprávnych deliktoch 

je dôležitejší sankčný postih. Sekundárna povinnosť predstavuje vždy ťaživý 

následok, ktorý je priamym výsledkom skutočnosti, že sa subjekt práva nechoval v 

súlade s platným právom.  

3. Iné následky porušenia právnej povinnosti.  
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 neplatnosť právneho úkonu - sankcia za to, že právny úkon nie je v súlade so 

zákonom,  

 zánik práva, ktoré korešponduje s porušenou povinnosťou (napr. v nájomnom 

vzťahu pri neplnení si povinností nájomníka možnosť zániku nájomného práva).  

 Funkcia právnej zodpovednosti: 

a) funkcia reparačná, kompenzačná - uplatnenie nájde najmä pri majetkovej právnej 

zodpovednosti. Môže mať dvojitú formu: naturálna reštitúcia alebo 

odškodnenie/reparácia. 

b) funkcia satisfakčná - ide o osobitný druh reparačnej funkcie. Oblasti, kde sa najmä 

uplatňuje, je oblasť práva na ochranu osobnosti. Používaný je inštitút 

zadosťučinenia vo vhodnej a účelnej forme - napr. ospravedlnenie v tlači, prípadne 

i primeraná finančná náhrada. 

c) funkcia preventívna - cieľom je pôsobiť na predchádzanie vzniku situácií 

porušenia právnej povinnosti. Všetky ostatné funkcie obsahujú už z určitého 

pohľadu aj preventívny moment. Túto funkciu je potrebné posudzovať v celom 

systéme právnej prevencie a právnych záruk.  

d) funkcia represívna - jej obsahom je ujma, ktorá vzniká tomu, kto porušil právnu 

povinnosť. Rozsah a druhy sa v jednotlivých právnych odvetviach značne odlišujú. 

Typická je pre trestnoprávnu zodpovednosť i ďalšie druhy verejnoprávnej 

zodpovednosti. 

e) ďalšie funkcie - napr. signalizačná funkcia. Zrátaním porušení právnych povinností 

v konkrétnej oblasti v rôznych časových horizontoch je možné získavať štatistické 

a iné údaje. 

14.1. Prvky zavineného porušenia právnej povinnosti 

 Prvkami zavineného porušenia právnej povinnosti sa rozumejú stránky deliktu a jeho 

následku. 
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 Otázka subjektívnej zodpovednosti je konštruovaná na princípe zavinenia 

(zodpovednosť za zavinenie). Vždy je potrebné preukázať existenciu i mieru zavinenia. 

Zavinenie však nie je jedinou zložkou deliktu, hovorí sa o 4 prvkoch zavineného 

porušenia. 

14.1.1. Objektívna stránka deliktu 

 Základom každého deliktu je určité konanie, ktoré spôsobuje určitý následok. 

Konaním sa rozumie prejav vôle vo vonkajšej realite. Toto konanie potom spôsobí určitý 

následok, čo je spojené so vznikom právnej zodpovednosti. 

 Medzi konaním a následkom musí byť preukázaná príčinná súvislosť (kauzálny 

nexus). To znamená, že určitý subjekt môže byť braný na zodpovednosť za delikty iba v 

prípade, že jeho konanie určitý následok priamo vyvolalo. Uvažujeme v stave umelej 

izolácie javov - vykryjeme určité konanie a určitý následok. Môže nastať reťaz konaní a 

následkov, čiže konkrétny následok nastane z inej príčiny. 

 Dôležité sú okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania, napr. nutná obrana, krajná 

núdza, dovolené použitie zbrane a pod. 

14.1.2. Objekt deliktu 

 Objektom deliktu je právom chránený záujem, na ktorý delikvent útočí. Tým sa chápu 

javy a spoločenské vzťahy, proti ktorým smeruje protiprávne konanie a správanie (napr. 

život, zdravie, majetok, ústavné zriadenie atď.). 

 Rozlišujeme verejný a súkromný záujem. Útok na verejný záujem vedie vždy 

verejnoprávnemu charakteru deliktu, bude však záležať na ďalších okolnostiach. Jedným 

konaním môže byť spôsobených niekoľko deliktov. 

14.1.3. Subjekt deliktu 

 Subjektom deliktu je ten, kto sa dopustí porušenia právnej povinnosti a ktorému 

súčasne právo priznáva spôsobilosť na protiprávne konanie.  

 Musíme posudzovať dve kategórie:  
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a) či môže byť nositeľom právnej zodpovednosti len fyzická alebo aj právnická osoba, 

vrátane verejnoprávnych korporácií: 

Napr. zodpovednosť za priestupky podľa platného práva znášajú iba fyzické osoby. 

Iné druhy zodpovednosti, od roku 2016 aj trestnú zodpovednosť, môžu znášať aj 

právnické osoby (najčastejšie nesú zodpovednosť pri súkromnoprávnych deliktoch, 

môžu znášať aj správnu zodpovednosť). Pri verejnoprávnych korporáciách záleží 

na tom, ako je zodpovednosť konštituovaná - existuje napr. zodpovednosť za škodu 

spôsobenú nezákonným rozhodnutím či nesprávnym úradným postupom orgánu 

verejnej moci. 

b) pri fyzickej osobe musia byť splnené dve podmienky, aby mohla niesť 

zodpovednosť: 

 vek (napr. 15 rokov pri trestnej zodpovednosti) - ak nie je podmienka veku 

splnená, môže eventuálne zodpovednosť niesť niekto iný (napr. zákonný 

zástupca), alebo nie je možné vyvodiť právnu zodpovednosť (možnosť 

ochrannej výchovy);  

 psychický stav v dobe spáchanie deliktu - či je delikvent schopný rozpoznať 

následky konania a či je schopný konanie ovládnuť, t.j. má rozpoznávaciu a 

ovládaciu schopnosť. Používa sa pojem príčetnosť - tento pojem vychádza z 

trestného pravá, ale rozšíril sa aj do ostatných právnych odvetví. Psychický stav 

je všeobecnejšia podmienka ako vek. Osoba nepríčetná nemôže byť zodpovedná 

za svoje konanie (možnosť ochrannej liečby).  

14.1.4. Subjektívna stránka deliktu 

 Je vymedzená 3 prvkami: 

 motív - dlhodobá pozitívna alebo negatívna orientácia delikventa (poľahčujúca vs. 

priťažujúca okolnosť),  

 pohnútka - momentálny podnet konania,  

 zavinenie - je vnútorný psychicky vzťah delikventa ku konaniu a následku.  

 Pri zavinení skúmame dve zložky - vedomie a vôľu. Delikvent si musí byť svojho 

konania vedomý. Pri vôli je to zložitejšie - ide o to, aký bol jeho skutočný psychický vzťah 
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ku konaniu a následku. Napríklad vie, že sa dopúšťa činnosti, ktorá má znaky deliktu, ale 

nie je schopný konanie ovládnuť (reflexívny pohyb, závažná duševná porucha či choroba). 

 Druhy zavinenia: 

Úmyselné konanie - dolus  

 priamy úmysel/ dolus directus (zlý úmysel/ dolus malus) - delikvent vie, že to, 

čo robí, je protiprávne a že môže škodlivý následok spôsobiť a chce ho spôsobiť.  

 nepriamy úmysel/ dolus eventualis - delikvent vie, že sa dopúšťa deliktu, a pre 

prípad, že sa tak stane, je s následkom uzrozumený (napr. pri bitke nechce 

protivníka zabiť, ale používa také hmaty, ktoré zabiť môžu),  

Nedbanlivostné konanie - culpa  

 vedomá (hrubá) nedbanlivosť/ culpa lata - delikvent vie, že sa dopúšťa deliktu, 

a bez primeraných dôvodov (neprimerane) sa spolieha na to, že následok 

nenastane; ak sa spolieha primerane, nemôže byť zodpovedný,  

 nevedomá (ľahká) nedbanlivosť/ culpa levis - delikvent nevie, že sa dopustil 

deliktu, aj keď to vedieť mal a mohol. Tu sa uplatňuje zásada „neznalosť zákona 

neospravedlňuje“ (týka sa všeobecne prístupných právnych noriem, kde 

publikácia je podmienkou ich platnosti). Pri paraprávnych normách 

(obsiahnutých vo vnútorných predpisoch) tento princíp neplatí; musí sa dokázať, 

že vnútorný predpis bol vydaný, resp. že sa k jeho dodržovaniu delikvent 

zaviazal. Tiež môže byť istá znalosť spojená s určitou kvalifikáciou - postup 

lege artis - porušenie tohto postupu bude mať často za následok disciplinárnu, 

eventuálne i inú právnu zodpovednosť (porušenie noriem, ktoré súvisia s 

výkonom odbornej činnosti). 

14.1.5. Subjektívna a objektívna právna zodpovednosť 

 Subjektívna právna zodpovednosť predpokladá vždy zavinené porušenie právnej 

povinnosti. Niekedy je nazývaná zodpovednosťou za zavinenie. 

 Objektívna právna zodpovednosť býva nazývaná zodpovednosťou za protiprávny 

stav, za výsledok. Jej predpokladom teda nie je zavinenie v akejkoľvek forme. Túto 
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zodpovednosť nesie teda ten, kto tento stav nezavinil. Je výsledkom nezavineného 

protiprávneho konania alebo protiprávneho stavu. 

 Obvyklá je tu možnosť liberácie, ktorá má zmierniť prílišnú tvrdosť objektívnej 

právnej zodpovednosti. Liberačným dôvodom je to, že pokiaľ subjekt preukáže, že aj keby 

vyvinul všetko úsilie, ktoré je možné od neho vyžadovať, škodlivý následok byť rovnako 

nastal (najmä pri vis maior - vyššej moci - napr. povodne, zemetrasenia a iné živelné 

katastrofy). Pri dokazovaní protiprávneho stavu nesie dôkazné bremeno ten, kto by bol 

zodpovedný, t.j. musí dokázať, že v danom prípade je namieste prihliadnuť na liberačné 

dôvody. 

 Existuje však aj absolútna objektívna zodpovednosť - bez možnosti liberácie. Subjekt 

potom nesie zodpovednosť i za vis maior. 

14.2. Klasifikácia právnej zodpovednosti 

 V súkromnoprávnej oblasti vzniká vzťah medzi poškodeným a delikventom. Typické 

príklady súkromnoprávnej zodpovednosti sú:  

 zodpovednosť za škodu,  

 zodpovednosť z bezdôvodného obohatenia,   

 zodpovednosť za vadu veci,  

 zodpovednosť za zásah do nehmotného statku (napr. česť, dôstojnosť, obchodná 

prestíž a pod.). 

  

 Vo verejnoprávnej oblasti sú tradičné tieto druhy právnej zodpovednosti: 

 trestná,  

 správna/ administratívna - zodpovednosť za správne delikty,  

 disciplinárna - zodpovednosť za porušenie disciplíny v rámci interných vzťahov. Tu 

neplatí zásada ne bis in idem. 

 Je potrebné pripomenúť, že jedným konaním môže vzniknúť niekoľko druhov právnej 

zodpovednosti. 

14.2.1. Súkromnoprávne delikty 
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 Tvoria homogénnejšiu skupinu ako delikty verejnoprávne, aj keď je tiež vnútorne 

členená. Druhy súkromnoprávnych deliktov sú obsiahnuté v občianskom zákonníku alebo 

obchodnom zákonníku, zákonníku práce a v ďalších zákonoch. Od deliktov 

verejnoprávnych sa líšia najmä spôsobom ochrany objektu, ktorý delikvent ohrozuje alebo 

voči ktorému pôsobí škodlivo, a tomu zodpovedajúcu povahu, a spôsobom realizácie 

donútenia. 

 Vzniká tu paritný vzťah právnej zodpovednosti medzi delikventom na strane jednej a 

tou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej vznikla delikventovým konaním ujma na jej 

právom chránených záujmoch (poškodeným) na strane druhej. 

 Domáhanie sa postihu delikventov je v dispozícii poškodeného, prebieha však 

prostredníctvom tretieho subjektu (súd, rozhodca, a pod.). 

 Ide prevažne o delikty majetkovoprávneho charakteru - spôsobenie škody, omeškanie 

pri plnení dlhu, bezdôvodné obohatenie. Tiež sankcia je typicky majetková a smeruje k 

reparácii, kompenzácii, odškodneniu alebo k reštitúcii, obnove narušeného stavu. 

14.2.1. Verejnoprávne delikty 

 Vzniká tú zodpovednostný vzťah delikventa voči subjektu, ktorým nie je poškodený. 

Je ním štát, resp. iná verejnoprávna korporácia. Majetkový charakter deliktu nie je tak 

výrazný, ale v tomto smere nie je rozlíšenie od súkromnoprávnych deliktov vôbec 

jednoduché. 

 Na prvom mieste stojí represívna sankcia - postih delikventa. Zároveň ale pôsobí 

preventívne. Je to jednak individuálna prevencia voči delikventovi, ale tiež generálna 

prevencia, ktorá je spojená so všeobecným pôsobením na verejnú mienku spoločnosti. 

 Na rozdiel od súkromnoprávnych deliktov tu nie je premlčanie spojené s aktívnou 

činnosťou poškodeného. Premlčanie znamená zánik možnosti postihnúť delikventa zo 

strany verejnej moci. 

Verejnoprávne delikty sú najmä:  

 trestný čin,  

 priestupok a iný správny delikt,  
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 disciplinárny delikt.  

 Trestné činy 

 Trestný čin je konanie pre spoločnosť nebezpečné (materiálna stránka deliktu), 

ktorého znaky sú uvedené v zákone (formálna stránka deliktu). Stupeň nebezpečnosti musí 

byť pri trestnom čine vyšší ako nepatrný, pri mladistvých (od 15 do 18 rokov) vyšší ako 

malý. Na trestnosť činu je potrebné zavinenie vo forme úmyslu, ak neustanoví zákon 

výslovne, že stačí zavinenie z nedbanlivosti. 

 Rozdiel medzi trestným činom a priestupkom je v spoločenskej 

závažnosti/nebezpečnosti konania. Táto závažnosť nie je plne exaktne stanoviteľná, je 

premenlivá v čase. Na rozlíšenie sa používa tiež vymedzenie pozitívnych a negatívnych 

znakov deliktu. 

 Priestupok je konanie pre spoločnosť škodlivé (nedosahuje intenzitu nebezpečnosti), 

ktoré nie je trestným činom a ktorého znaky sú uvedené v zákone. 

 Existujú aj iné rozdiely (hlavné je však posúdiť, či je delikt nebezpečný, alebo či iba 

škodlivý): 

 formálny rozdiel - trestné činy sú uvedené v trestnom zákone, priestupky sú 

uvedené v zákone o priestupkoch;  

 o trestných činoch rozhodujú súdy, o priestupkoch rozhodujú správne úrady;  

 za trestný čin je možné uložiť okrem iného aj trest odňatia slobody, čo za 

priestupok nejde (najčastejší je finančný postih);  

 pri trestných činoch hovoríme o sankciách ako o trestoch, pri priestupkoch ako 

o opatreniach.  

 Priestupky a iné správne delikty 

 Sankcie za ne ukladajú správne úrady, sú vymedzené v zákone o priestupkoch a iných 

zákonoch správneho práva. Je tu zodpovednosť nielen fyzických, ale i právnických osôb 

(okrem priestupkov). Sankcia je stanovená správnym úradom za porušenie zákona z oblasti 

správneho pravá. Priestupky nemôžu byť založené na objektívnej zodpovednosti, ale iné 

správne delikty áno (nie sú vždy založené na preukázaní viny). 
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 Správne delikty sa dajú podrobnejšie rozlíšiť na: 

 priestupky,  

 správne delikty fyzických osôb, pri ktorých sa vyžaduje zavinenie,  

 správne delikty fyzických osôb a právnických osôb, pri ktorých sa zavinenie 

nevyžaduje,  

 správne disciplinárne delikty,  

 správne poriadkové delikty.  

 

 Disciplinárne delikty 

Majú hraničnú povahu medzi súkromnoprávnymi a verejnoprávnymi deliktami. Je to 

konanie porušujúce zvýšenú disciplínu v určitých oblastiach spoločenského života (napr. 

porušenie disciplíny poslancov, senátorov, sudcov, prokurátorov, policajtov, študentov, 

farmaceutov atď.), pričom nemusí spočívať len v porušení právnych noriem, ale i noriem, 

ktoré sú obsiahnuté v tzv. paraprávnych aktoch (interné predpisy - štatúty, stanovy atď.). 

Disciplinárnu (kárnu) zodpovednosť je možné vyvodiť len za porušenie disciplíny, pokiaľ 

stále trvá vzťah, v ktorom sa zvýšená zodpovednosť vyžaduje. 

Najzávažnejšou sankciou je strata pozície, ktorá je spojená so zvýšenou disciplínou. K 

ďalším sankciám patria napomenutie, verejne pokarhanie, finančný postih (za menej 

závažné disciplinárne delikty). Nejde len o typickú zodpovednosť voči štátu (napr. advokát 

je postihnutý advokátskou komorou, lekár lekárskou komorou atď.) 

Disciplinárnu zodpovednosť nie je možné uplatniť, ak zanikol vzťah, v ktorom je 

zvýšená disciplína vyžadovaná. 

14.3. Zodpovednosť za škodu v občianskom práve 

 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) upravuje otázku zodpovednosti za škodu a za 

bezdôvodné obohatenie v šiestej časti, t. j. v ustanoveniach § 415 až § 459. Táto časť sa 

člení na tri hlavy, pričom sa zameriame iba na prvé dve. Prvá obsahuje ustanovenia 

o predchádzaní škodám a  druhá sa venuje zodpovednosti za škodu.  

14.3.1. Predchádzanie škodám 
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 Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, 

na prírode a životnom prostredí (§ 415 OZ). Úvodné ustanovenie zakotvuje všeobecnú 

povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám a aby sa nikomu neškodilo. Komu 

škoda hrozí, je zo zákona povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným 

okolnostiam ohrozenia, čo znamená, že každý, t. j. fyzická osoba ako aj právnická osoba, 

je povinný zakročiť na odvrátenie škody. V určitých prípadoch, ak ide o vážne ohrozenie, 

ohrozený má právo sa domáhať, aby súd ako osobitný orgán ochrany oprávnených práv a 

záujmov uložil vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody. Ten, 

kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal, 

nie je za spôsobenú škodu zodpovedný, okrem situácie ak:  

 toto nebezpečenstvo za daných okolností bolo možné odvrátiť inak, alebo  

 spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý 

hrozil. 

 Takisto nezodpovedá za škodu, kto ju spôsobil v nutnej obrane (podrobnosti v § 15 

zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) proti hroziacemu 

alebo trvajúcemu útoku. O nutnú obranu nejde, ak bola zrejme neprimeraná povahe a 

nebezpečnosti útoku. Ustanovenie § 19 OZ priznáva tomu, kto odvracal hroziacu škodu, 

právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a na náhradu škody, ktorú pritom utrpel, 

aj proti tomu, v koho záujme konal. Tento zákonný nárok je limitovaný rozsahom 

zodpovedajúcim škode, ktorá bola odvrátená. 

14.3.2. Zodpovednosť za škodu 

 Všeobecná zodpovednosť za škodu a prípady osobitnej zodpovednosti za škodu 

upravené Občianskym zákonníkom a inými právnymi predpismi vytvárajú ucelený systém 

občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. 

 Ako vyplýva z ustanovenia § 420 ods. 1 OZ, každý zodpovedá za škodu, ktorú 

spôsobil porušením právnej povinnosti. Predpokladom vzniku každej občianskoprávnej 

zodpovednosti za škodu je: 

1. protiprávny úkon, 

2. spôsobenie škody, 

3. príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a spôsobenou škodou. 
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 Ako však vyplýva z rozhodnutia súdov, príčinnú súvislosť medzi konaním škodcu 

a vzniknutou škodou nemožno odvodiť zo skutočnosti, ktorá je sama následkom, za ktorý  

škodca zodpovedá z iného právneho dôvodu. Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. 

Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú. 

Z uvedeného vyplýva, že za škodu spôsobenú napr. zamestnancami zodpovedá ich 

zamestnávateľ, nie oni. Ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je 

obmedzená, ale len vo vzťahu k zamestnávateľovi. Ustanovenie § 420 ods. 3 OZ obsahuje 

prezumpciu zavinenia toho kto za škodu zodpovedá. Umožňuje však osobe preukázať, že 

škodu nezavinila. 

 Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou, čím sa 

rozumie: 

 činnosť, ktorá má prevádzkovú povahu, alebo vecou použitou pri činnosti, 

 fyzikálne, chemické, prípadne biologické vplyvy prevádzky na okolie, 

 oprávnené vykonávanie alebo zabezpečenie prác, ktorými sa spôsobí inému škoda 

na nehnuteľnosti alebo sa mu podstatne sťaží alebo znemožní užívanie 

nehnuteľnosti. 

 

Zodpovednosti za škodu sa ten, kto ju spôsobil môže zbaviť iba ak preukáže, že táto 

škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke (vis 

maior) alebo vlastným konaním poškodeného. 

14.3.3. Prípady osobitnej zodpovednosti 

 Podľa ustanovenia § 421 OZ každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť 

predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie, stratu alebo zničenie, okrem 

prípadu, ak by ku škode došlo aj inak. Nejde teda o absolútnu objektívnu zodpovednosť, 

pretože zákonodarca pripúšťa jeden liberačný dôvod (napr. zemetrasenie, t.j. vis maior). 

Nie je však možné zbaviť sa zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú 

pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili, čo sa 

vzťahuje aj na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych a iných 

biologických služieb (§421a OZ). 
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 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky 

svojho konania 

 Osobitne zákon upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú maloletými osobami 

a osobami postihnutými duševnou poruchou. Zákon stanovuje, že maloletá osoba alebo 

osoba postihnutá duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ňou spôsobenú len ak sú 

kumulatívne, t.j. naraz, splnené dve zákonné podmienky: 

1. osoba je schopná ovládnuť svoje konanie, a 

2. osoba je schopná posúdiť jeho následky. 

 V tejto súvislosti však zákonodarca solidárne zaväzuje k zodpovednosti za škodu aj 

osoby povinné vykonávať nad ňou dohľad (spravidla rodičia alebo opatrovník). V prípade, 

ak ten, kto spôsobí škodu, pre maloletosť alebo pre duševnú poruchu nie je schopný 

ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, zodpovedá za škodu iba ten, kto je 

povinný vykonávať nad ním dohľad. Aj táto osoba sa môže zbaviť zodpovednosti 

preukázaním, že náležitý dohľad nezanedbala. Rovnako aj v tomto prípade platí, že ak 

vykonáva dohľad právnická osoba (napr. škola), jej pracovníci dohľadom poverení sami za 

škodu takto vzniknutú podľa Občianskeho zákonníka nezodpovedajú. Ich zodpovednosť sa 

vyvodzuje iba podľa pracovnoprávnych predpisov. 

 V živote často nastáva situácia, že osoba sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu 

(napr. stav opitosti), že nie je schopná ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho 

následky. Preto je povinná nahradiť škodu v tomto stave spôsobenú. Za túto škodu 

spoločne a nerozdielne s ňou zodpovedajú aj tí, ktorí ju do tohto stavu úmyselne priviedli. 

 Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým 

mravom. Treba uviesť, že za konanie proti dobrým mravom treba považovať také konanie, 

ktoré síce priamo neodporuje zákonu, ani ho neobchádza, ale ktoré poškodzuje záujmy 

tretích osôb tým, že ide o konanie, ktoré by sa medzi slušnými ľuďmi nemalo vyskytovať. 

 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach 

 V ustanoveniach § 433 až § 437 OZ je upravený tento typ osobitnej zodpovednosti, 

ktorá je svojou povahou objektívna, t.j. bez ohľadu na zavinenie zodpovednostného 

subjektu. Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, 
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zodpovedá ten, kto ju vykonáva, fyzickej osobe za škodu na veciach ak, okrem ak by ku 

škode došlo aj inak.: 

 boli veci odložené na mieste na to určenom, alebo 

 boli veci odložené na mieste, kde sa obvykle odkladajú, okrem situácie ak by ku 

škode došlo aj inak (§ 433 ods. 2 OZ). 

 Tejto zodpovednosti sa prevádzkovateľ nemôže zbaviť jednostranným vyhlásením, či 

dohodou. Ani nedostatok technického a priestorového vybavenia prevádzkarne, v ktorej sa 

vykonáva činnosť, s vykonávaním ktorej je spravidla spojené odkladanie vecí (napr. 

reštaurácia, čakáreň v zariadení poskytujúcom zdravotnícku starostlivosť) nezbavuje 

prevádzkovateľa zodpovednosti za škodu na odložených veciach. 

 Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky 332 eur. Ak však 

bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú, uhrádza sa škoda 

bez obmedzenia. Bez obmedzenia sa uhrádza škoda aj vtedy, ak boli veci prevzaté do 

úschovy. 

 Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzateľa bez zbytočného odkladu, 

pretože toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásty deň po dni, keď sa 

poškodený o škode dozvedel. Je postačujúce, ak si tento nárok uplatní napr. u vedúceho 

prevádzkarne alebo u pracovníka tejto prevádzkarne, ak ten, kto nárok uplatňuje, nemohol 

vedieť, že na prijatie uplatnenia takéhoto nároku určila organizácia niekoho iného. 

14.3.4. Spoločná zodpovednosť za škodu 

 Otázku spoločnej zodpovednosti za škodu upravujú ustanovenia § 438 až § 441 OZ. 

V zmysle ustanovenia § 438 OZ vo všeobecnosti platí, že ak škodu spôsobí viac škodcov, 

zodpovedajú za ňu solidárne, t. j. spoločne a nerozdielne. V odôvodnených prípadoch však 

môže súd rozhodnúť, že tí, ktorí škodu spôsobili, zodpovedajú za ňu podľa svojej účasti na 

spôsobení škody. Následne, kto zodpovedá za škodu spoločne a nerozdielne s inými, 

vyporiada sa s nimi po jej úhrade podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody. Ak ide 

o situáciu osoby, ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú zavinením iného, má proti nemu 

nárok na postih (napr. na základe pracovnoprávnych predpisov). Ak bola škoda spôsobená 

aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne aj poškodený; ak bola škoda spôsobená 

výlučne jeho zavinením, znáša ju sám (§ 441 OZ). 



121 

 

14.3.5. Spôsob a rozsah náhrady škody 

 Podľa občianskoprávnych predpisov sa uhrádza : 

1. skutočná škoda a 

2. ušlý zisk, t.j. to, čo poškodenému ušlo. 

Ide o majetkové ujmy, ktoré sa spravidla uhrádzajú v peniazoch. 

 Pri škode spôsobenej niektorým trestným činom korupcie (§ 328 až § 336a Trestného 

zákona) sa uhrádza aj nemajetková ujma v peniazoch. Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak 

však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do 

predošlého stavu. V prípade, ak bola škoda spôsobená úmyselným trestným činom, z 

ktorého mal páchateľ majetkový prospech, je možné, aby súd rozhodol, že sa uhradí z vecí, 

ktoré z majetkového prospechu nadobudol, a to i vtedy, ak inak podľa ustanovení zákona č. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 161/2015 

Z. z. Civilný nesporový poriadok v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 162/2015 

Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, nepodliehajú výkonu 

rozhodnutia. Až do času kým právo na náhradu škody nie je uspokojené, nesmie dlžník s 

takýmito v rozhodnutí uvedenými vecami nakladať. 

 V zmysle ustanovenia § 442a OZ sa pri porušení alebo ohrození práva duševného 

vlastníctva uhrádza okrem skutočnej škody a ušlého zisku aj nemajetková ujma 

v peniazoch. Nárok na úhradu nemajetkovej ujmy súd priznáva poškodenému vtedy, ak by 

priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo zverejnenie rozsudku súdu na 

náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného vlastníctva, nezdalo 

postačujúce. 

 Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia (§ 443 OZ). Pri 

škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho 

spoločenského uplatnenia. Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, sa 

uhrádza peňažným dôchodkom, pri výpočte ktorého sa vychádza z priemerného zárobku 

poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval. Náhrada za stratu na zárobku počas 

pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určuje rovnako ako 

úrazový príplatok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
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predpisov. Podľa tohto právneho predpisu sa postupuje pri náhrade straty na zárobku po 

skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite. 

Ustanovenia § 447a a 447b, ktorými sa dopĺňal Občiansky zákonník, upravujú nárok na 

náhradu za stratu na dôchodku, ktorá patrí poškodenému v sume rovnajúcej sa rozdielu 

medzi  

 výškou dôchodku, na ktorý by poškodenému vznikol nárok, a  

 výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného 

zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na 

zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú fyzická osoba poberala v období 

rozhodnom pre vymeranie dôchodku. 

 Poškodenému sa priznáva aj nárok na jednorazové vyrovnanie, ktoré sa posúdi, a suma 

jednorazového vyrovnania sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. 

 Fyzická osoba, voči ktorej mal zomretý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, 

má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Tento nárok sa posúdi a suma pozostalostnej 

úrazovej renty sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. 

 Pri škode na zdraví sa uhrádzajú aj účelné náklady spojené s liečením a pri usmrtení sa 

uhrádzajú aj primerané náklady spojené s pohrebom, pokiaľ neboli uhradené osobitnou 

dávkou – pohrebným, ktoré sa poskytuje podľa predpisov o nemocenskom poistení. 

 Náklady liečenia a náklady pohrebu sa uhrádzajú vždy tomu, kto ich vynaložil. 

Prípadné budúce nároky (napr. z neskôr prejavených následkov) podľa ustanovení § 445 až 

§ 449 OZ možno odškodniť jednorazovo na základe písomnej dohody o ich úplnom a 

konečnom vyporiadaní medzi oprávneným a povinným. 

V určitých prípadoch a z dôvodov hodných osobitného zreteľa musí súd obligatórne 

náhradu škody primerane znížiť. Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody je súd 

povinný vždy skúmať, či sú dané zákonné predpoklady na zníženie požadovanej náhrady 

škody. Berie pritom do úvahy najmä: 

1. ako ku škode došlo, 

2. osobné a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorá ju spôsobila, 

3. pomery fyzickej osoby, ktorá bola poškodená. 
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 Zníženie náhrady škody nemožno vykonať vtedy, ak ide o škodu spôsobenú úmyselne 

škodcom. 

14.4. Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„Zákonník práce“ alebo „ZP“) rieši otázku predchádzania škodám, resp. po jej vzniku 

samotnú zodpovednosť zamestnávateľa, či zamestnanca pomerne podrobne v ôsmej časti, 

počnúc ustanovením § 177. 

 V prvom rade ukladá zamestnávateľovi povinnosť vytvoriť a zabezpečovať svojim 

zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez 

ohrozenia života, zdravia a majetku a v prípade zistenia nedostatkov bezodkladne urobiť 

opatrenia na ich odstránenie. Na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený 

vykonávať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko 

alebo odnášajú z pracoviska, pričom podrobnejšie podmienky vnášania a odnášania vecí na 

pracovisko určuje zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Musí dbať o to, aby pri kontrole 

boli dodržiavané predpisy o ochrane osobnej slobody a neprichádzalo k ponižovaniu 

ľudskej dôstojnosti.  

 Aj zamestnancom zákon ukladá povinnosti. Musia si počínať tak, aby nedochádzalo k 

ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k 

bezdôvodnému obohateniu. V prípade hroziacej škody, je zamestnanec povinný na ňu 

upozorniť vedúceho zamestnanca a ak je na jej odvrátenie neodkladne potrebný zákrok, je 

povinný zakročiť, okrem situácie ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým 

vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. 

Rovnako je zamestnanec povinný ohlásiť vedúcemu zamestnancovi skutočnosť, že nemá 

utvorené potrebné pracovné podmienky, ktoré zaručujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci. 

14.4.1. Zodpovednosť zamestnanca za škodu 

 V zmysle ustanovenia § 179 ods. 1 ZP zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za 

škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh 

alebo v priamej súvislosti s ním. Toto zavinenie podlieha dôkaznej povinnosti 
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zamestnávateľa okrem prípadu zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených 

hodnotách v zmysle ustanovenia § 182 až § 185 ZP, ktoré je povinný vyúčtovať a za stratu 

zverených predmetov, kedy sa aplikuje objektívna zodpovednosť. Každý zamestnanec 

zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom, 

ktorými vo všeobecnosti rozumieme súbor nepísaných významných spoločenských 

a mravných pravidiel, ktoré sú v danej spoločnosti v prevažnej miere uznávané 

a predstavujú akýsi fundamentálny hodnotový poriadok. 

 Osobitne je upravená zodpovednosť zamestnanca, ktorý je postihnutý duševnou 

poruchou, pretože on zodpovedá za spôsobenú škodu len ak sú splnené dve podmienky: 

 schopnosť ovládnuť svoje konanie, 

 posúdiť následky svojho konania. 

 Nedostatok ovládacej a rozpoznávacej schopnosti nemusí byť daný súčasne. Stačí, ak 

u zamestnanca chýba jedna z týchto schopností (môžu však chýbať obidve). Tento 

liberačný dôvod neplatí pre zamestnanca, ktorý sa vlastnou vinou uviedol do stavu, že nie 

je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť následky svojho konania a zákon určuje, 

že zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú. 

 Je sankcionované aj opomenutie konania zamestnanca, ktorý vedome neupozornil 

vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu alebo nezakročil proti hroziacej škode, hoci by 

sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody, ktoré môže vyústiť do požiadavky 

zamestnávateľa, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, 

ak ju nemožno uhradiť iným spôsobom (napr. z poistenia majetku). Je pritom potrebné 

prihliadnuť najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti. Takto určená výška náhrady škody 

je obmedzená maximálne na sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného 

mesačného zárobku. 

 Podobne ako v prípade krajnej núdze v zmysle ustanovenia § 24 zákona 

č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov upravujúce jednu z okolností 

vylučujúcich trestnú zodpovednosť, ani zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorú 

spôsobil pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo 

ohrozujúceho život alebo zdravie, ak tento stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom 

počínal spôsobom primeraným okolnostiam. Zamestnancovi nemožno ani pričítať 
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zodpovednosť za škodu, ktorá vyplýva z podnikateľského rizika, ktoré je súčasťou 

podnikania. 

 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je 

zamestnanec povinný vyúčtovať 

 Tento druh zodpovednosti zamestnanca sa v pracovnoprávnom pomere aplikuje 

v prípade, ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti 

zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty 

určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, a zodpovedá za vzniknutý 

schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať 

na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej 

zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne, pričom podmienkou platnosti 

dohody o hmotnej zodpovednosti je písomná forma. Jej nedostatok je postihnutý vadou 

absolútnej neplatnosti, ktorá nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí voči každému, 

takže každý sa jej môže dovolať. Na absolútnu neplatnosť prihliada súd (alebo iný štátny 

orgán) aj bez návrhu, t.j. z úradnej povinnosti (ex offo). Absolútna neplatnosť sa nemôže 

napraviť dodatočných schválením (ratihabíciou) a nemôže byť konvalidovaná ani 

dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Plnenie, ku ktorému došlo z absolútne 

neplatného právneho úkonu, zakladá bezdôvodné obohatenie. Absolútna neplatnosť 

právneho úkonu sa nepremlčuje. 

 Spôsob, akým sa zamestnanec zbaví tejto zodpovednosti úplne alebo iba čiastočne je 

preukázanie, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Zákon osobitným 

ustanovením rieši zodpovednosť zamestnancov pri prijatí nového pracovníka tým 

spôsobom, že ak vzniknú nedostatky v pracovných podmienkach zamestnancov so 

spoločnou hmotnou zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený 

iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo 

zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, je priamo zamestnávateľ 

povinný nedostatky odstrániť a to čo najskôr, t.j. bez zbytočného odkladu. 

 Podmienkou platnosti dohody, okrem už uvedených náležitostí a formy, je 

inventarizácia, ktorá sa musí vykonať pri jej uzatvorení, pri jej zániku, pri preradení 

zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení 

pracovného pomeru. Ak ide o pracoviská, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou 



126 

 

zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej 

zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami:  

a) pri skončení všetkých týchto dohôd,  

b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných 

zamestnancov,  

c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,  

d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v 

ich kolektíve,  

e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti. 

 

 Povinnosťou zamestnanca so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný 

pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol 

preložený, je ihneď požiadať o vykonanie inventarizácie pod následkom i jeho 

zodpovednosti za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho 

predchádzajúcom pracovisku. 

 Právom zamestnanca, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, je od nej 

odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak 

zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, 

neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so 

zverenými hodnotami. 

 Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody odstúpiť len v tom 

prípade, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, 

prípadne jeho zástupca. Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti je jednostranný 

právny úkon, ktorý nevyžaduje súhlas druhej strany. Musí však mať písomnú formu 

a účinnosť nadobúda doručením zamestnávateľovi. Ďalší spôsob jej zániku je skončenie 

pracovného pomeru. 

 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov 

 V zmysle ustanovenia § 185 ods. 1 ZP „zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, 

ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu 

zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.“ Liberačným dôvodom 
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zamestnanca je, t.j. zamestnanec sa zbaví takejto zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa 

preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia. Zamestnávateľovi sa 

umožňuje po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s 

ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmety, ktoré im zamestnávateľ 

zveril, pre prípad straty a zničenia, a okruh zamestnancov, ktorým zabezpečí poistenie 

zverených predmetov. 

 Rozsah a spôsob náhrady škody 

 Rozsah a spôsob náhrady škody je riešený takým spôsobom, že zamestnanec, ktorý 

zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v 

peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu 

zamestnávateľ od zamestnanca požaduje (§ 186 ods. 1 ZP). Z uvedeného vyplýva, že 

zamestnanec musí škodu uhradiť len ak to zamestnávateľ od neho vyžaduje a  vyžaduje ju 

iba v tom prípade, ak nie je možné škodu odstrániť uvedením do pôvodného stavu. 

 Veľmi dôsledne sa posudzuje aj otázka „skutočnej výšky škody“, ktorou je nutné 

rozumieť sumu, o ktorú sa majetok zamestnávateľa zmenší, čo v žiadnom prípade nemôže 

zahŕňať napr. zisk z predaja výrobku. Náhrada škody, ktorá bola spôsobená z 

nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého 

zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného 

zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu; pričom toto obmedzenie 

neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa ustanovení § 182 až § 185 ZP 

alebo ak bola škoda spôsobená zamestnancom pod vplyvom alkoholu alebo po požití 

omamných látok alebo psychotropných látok. 

 Výnimočne, a to iba v prípade ak bola škoda spôsobená zamestnancom úmyselne, má 

zamestnávateľ právo okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ale iba ak 

by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. Otázka úhrady škody spôsobenej 

spoločným zavinením, resp. porušením povinností obidvoch subjektov, je riešená 

povinnosťou zamestnanca uhradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia, 

pričom ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, je každý z nich 

povinný uhradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Veľmi dôležité je 

poukázať na kogentné ustanovenie zákona, podľa ktorého „pri určení škody na veci sa 
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vychádza z ceny veci v čase vzniku škody“ (§ 186 ods. 1 ZP). Určí sa buď dohodou strán 

alebo v prípade sporu na základe znaleckého dokazovania, ktoré nariadi súd. 

 Úplne odlišná právna úprava platí pre zamestnanca, ktorý zodpovedá za schodok 

alebo za stratu predmetov, pretože tento je povinný nahradiť schodok alebo stratu v plnej 

sume a pri spoločnej zodpovednosti za takýto schodok sa jednotlivým zamestnancom určia 

ich podiely náhrady podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich 

vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej sume. Takto určený podiel náhrady 

však nesmie u jednotlivých zamestnancov, s výnimkou vedúceho a jeho zástupcu, 

presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku pred vznikom škody. 

Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný uhradiť vedúci a 

jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov. A ak sa zistí, že schodok alebo 

jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnancov, je povinný ho uhradiť 

podľa miery svojho zavinenia. Zvyšok schodku uhradia všetci zodpovední zamestnanci 

spoločne v rozsahu svojich zákonom určených podielov. 

 Po zistení škody a určení zodpovednej osoby z radov zamestnancov je právom 

zamestnávateľa požadovať od vinníka náhradu škody, ktorú určuje zamestnávateľ. Určenú 

výšku náhrady škody je potrebné najskôr so zamestnancom prerokovať a oznámiť mu ju 

najneskôr v jednomesačnej subjektívnej dobe, t.j. do jedného mesiaca odo dňa, keď sa 

zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody a 

obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur, je 

zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. 

 Zamestnanec má právo, nie povinnosť, škodu a následne aj jej výšku uznať. Uznanie 

náhrady škody v určenej sume má za následok povinnosť zamestnávateľa písomnou 

formou dohodnúť spôsob náhrady. Ústne uzavretá dohoda o náhrade škody je neplatná. 

Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, vyžaduje sa len v prípade, ak už bola škoda 

uhradená. 

14.4.2. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

 Pri plnení pracovných úloh, resp. v priamej súvislosti s prácou, môže i zamestnancovi 

vzniknúť škoda. Aj zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá mu vznikla 

porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri 
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plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s nimi. Na pleciach zamestnávateľa je 

i zodpovednosť za škodu, ktorú zamestnancovi spôsobili porušením právnych povinností v 

rámci plnenia úloh zamestnávateľa ďalší jeho zamestnanci konajúci v jeho mene. 

 Zo zodpovednosti zamestnávateľa je vyňatá náhrada za škodu na motorovom vozidle, 

vlastnom náradí, vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce 

zamestnanca, ktoré použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi bez 

písomného súhlasu zamestnávateľa. 

 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach 

 Všeobecnou povinnosťou zamestnávateľa je vytvoriť zamestnancom vhodné pracovné 

podmienky, vrátane zabezpečenia vhodných priestorov na bezpečné odkladanie osobných 

vecí. V tejto súvislosti zákon jednoznačne pripisuje zamestnávateľovi zodpovednosť za 

škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v 

priamej súvislosti s nimi, ak si ich odložil na mieste na to určenom, a ak nie je takto určené 

miesto, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú. 

 Zodpovednosť zamestnávateľa za veci, ktoré sa do zamestnania obvykle nenosia 

(napr. šperky), je podmienená ich prevzatím do úschovy; v opačnom prípade má 

zamestnanec právo na náhradu škody najviac do sumy 165, 97 eura (5.000,--Sk). Náhradu 

škody si zamestnanec musí u zamestnávateľa uplatniť písomne najneskôr v subjektívnej 

15-dňovej lehote, t.j. do pätnásť dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel; v opačnom prípade 

jeho právo zanikne. 

 Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody 

 Ustanovenie § 194 ZP garantuje zamestnancovi, ktorý pri odvracaní škody hroziacej 

zamestnávateľovi utrpel vecnú škodu, nárok na jej náhradu a na náhradu účelne 

vynaložených nákladov, za podmienky, že nebezpečenstvo sám úmyselne nevyvolal a ak si 

počínal pritom spôsobom primeraným okolnostiam. Rovnaký nárok má aj zamestnanec, 

ktorý takto odvracal nebezpečenstvo hroziace životu alebo zdraviu, ak by za škodu 

zodpovedal zamestnávateľ, pričom platí, že ak utrpel škodu na zdraví, posudzuje sa táto 

škoda ako pracovný úraz. 
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 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe 

z povolania 

 Ustanovenia § 195 až § 198 ZP upravujú zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri 

pracovnom úraze a chorobe z povolania. 

 Ak nastane situácia, že u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v 

priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), 

nesie zodpovednosť za škodu takto vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v 

čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Podľa § 195 ods. 2 ZP je pracovný úraz 

definovaný ako „poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, 

náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Spod inštitútu pracovného úrazu je 

vyňaté zranenie, ktoré zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť. 

 Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania nesie 

zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom 

pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. 

Choroby z povolania sú choroby uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

 Objektívna zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz aj chorobu z povolania 

platí aj v prípade, ak dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, vrátane 

predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 Zákonník práce pripúšťa možnosti, za ktorých sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti 

celkom. Musí dokázať, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že: 

a) škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil 

právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s 

nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa 

sústavne vyžadovalo a kontrolovalo, alebo  

b) škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných 

látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť. 

 Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti aspoň čiastočne, ak preukáže, že: 



131 

 

a) postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné 

predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci 

s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z 

príčin škody,  

b) jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, 

omamných látok alebo psychotropných látok,  

c) zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom 

správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné 

predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo 

osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne, za čo sa nepovažuje však bežná 

neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika práce a musel si pritom byť vzhľadom 

na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví. 

 

 Keď sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti za škodu aspoň čiastočne, určí sa časť 

škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec podľa miery jeho zavinenia. V prípade vzniku 

škody z dôvodu neobvyklého správania sa zamestnanca, porušenia právnych predpisov 

z jeho strany alebo ľahkomyseľného konania sa zamestnancovi musí uhradiť aspoň jedna 

tretina škody, pričom pri posudzovaní situácie, či zamestnanec porušil právne predpisy 

alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nie je možné 

aplikovať iba všeobecné ustanovenia, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby 

neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných, ale posudzovať celú vec komplexne.  

 V zmysle ustanovenia § 197 ZP sa zamestnávateľ nemôže zbaviť zodpovednosti, ak 

zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi 

alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav 

sám úmyselne nevyvolal. 

 Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z 

povolania, má nárok v rovnakom  rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, 

na poskytnutie náhrady za vecnú škodu; na tento druh zodpovednosti sa rovnako aplikuje 

ustanovenie § 192 ods. 3 ZP, podľa ktorého zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za 

škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, vlastnom zariadení a vlastných predmetoch 

potrebných na výkon práce, ktoré použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 

súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa. Rozsah zodpovednosti je 
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zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a 

so zamestnancom. 

14.4.3. Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch 

 Zamestnancovi, ktorý vykonáva verejnú funkciu, zodpovedá priamo zo zákona za 

škodu, ktorá vznikla pri výkone funkcie alebo v priamej súvislosti s ňou organizácia, pre 

ktorú bol zamestnanec činný; rovnako to platí aj v opačnej situácii - fyzická osoba 

zodpovedá za škodu tejto organizácii. Ak ide o funkcionára odborovej organizácie, ktorý 

pomáha pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ňou a súčasne plní 

spoločenské, hospodárske alebo sociálne úlohy zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom 

pomere, zodpovedá mu za škodu jeho zamestnávateľ. V prípade občanov so zmenenou 

pracovnou schopnosťou, ktorí nie sú v pracovnom pomere a ktorých príprava na povolanie 

sa vykonáva podľa osobitných predpisov, zodpovedá za škodu vzniknutú pri tejto príprave 

priamo ten zamestnávateľ, u ktorého sa pripravujú na povolanie.  

 Pokiaľ ide o spoločnú zodpovednosť zamestnávateľa a zamestnanca, zákon prikazuje 

zamestnávateľovi nahradiť zamestnancovi skutočnú škodu, ktorú je povinný vyplatiť 

v peniazoch okrem situácie, ak ju neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu. Pre 

škodu na zdraví spôsobenú z iného dôvodu ako pracovného úrazu alebo choroby z 

povolania, platia pre spôsob a rozsah jej náhrady ustanovenia o pracovných úrazoch s tým 

obmedzením, že jednorazové odškodnenie v tomto prípade pozostalým nepatrí a pri určení 

škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase poškodenia. Zamestnávateľovi patrí právo 

preukázať, že si škodu zavinil aj zamestnanec, čo má za následok primerané obmedzenie 

jeho zodpovednosti. 

 Ustanovenie § 219 ods. 1 ZP zavádza v prospech zamestnávateľa právo na regresnú 

náhradu za úhradu spôsobenej škody tým spôsobom, že zamestnávateľ, ktorý nahradil 

poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, kto poškodenému za takú škodu 

zodpovedá podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá miere tejto 

zodpovednosti voči poškodenému, ak nie je vopred dohodnuté inak. 
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