
Delegovaný  
predpis 

liekov a zdravotníckych  
pomôcok

Delegovaný predpis je upravený v zákone o liekoch a to v § 119 ods. 11, ale aj v osobitnom rozhodnutí 
ministra zdravotníctva č. Z012564-2022 z 15.2.2022. Počas trvania krízovej situácie v dôsledku ocho-
renia COVID-19 (čo je aj trvanie mimoriadnej situácie vyhlásenej kvôli COVID-19) má toto rozhodnutie 
v tých častiach, ktoré rieši (podmienky delegovania a nemocničný predpis) prednosť pred pravidlami 
upravenými v zákone o liekoch!

Kde nájdem pravidlá delegovaného predpisu? 

Čo by som mal ako lekár urobiť, ak viem, že platí zákon 
o liekoch, ale aj rozhodnutie ministerstva?

1    Zistím, či je preskripcia, ktorú realizujem, upravená v rozhodnutí MZ SR.

2    Ak áno, overím si, či je rozhodnutie stále platné:
Trvá mimoriadna situácia spôsobená COVID-19?  
Nebolo rozhodnutie zrušené, alebo nahradené iným?  
Skontrolujem na webstránkach (môžete využiť QR kódy):  
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19  
https://www.health.gov.sk/?uradne-oznamy 

3    Ak je rozhodnutie platné, postupujem pri preskripcii v súlade s rozhodnutím MZ SR. 

4    Ak je rozhodnutie neplatné, riadim sa preskripčnými pravidlami v zákone o liekoch.



www.teva.sk

Delegovaný predpis Zákon o liekoch 
(od 1.1.2022 - do vydania rozhodnutia MZSR)

Rozhodnutie MZSR 
(od 16.2.2022 do konca COVID-19 krízovej situácie)

Na koho je 
možné delegovať 
predpisovanie?

Delegovanie je možné na akéhokoľvek iného 
lekára v rovnakom alebo inom špecializač-
nom odbore.

Delegovanie je možné na akéhokoľvek iného lekára v rovnakom 
alebo inom špecializačnom odbore.

Aké podmienky musia 
byť splnené pre delego-
vanie predpisu?

U poverujúceho lekára musí existovať jedna 
z prekážok, brániaca mu v predpisovaní: 

1. neprítomnosť na pracovisku (dovolenka, 
PN, kongres, stáž...), alebo 

2. nefunkčné technické zariadenie slúžiace na 
predpisovanie.

1. Pri delegácii zo strany špecialistu na všeobecného lekára (VLD/
VLDD) stačí nepísomná dohoda medzi poverujúcim a povereným 
lekárom. Nemusia byť splnené žiadne ďalšie podmienky.

2. Pri delegácii zo strany špecialistu na iného špecialistu, alebo 
pri delegácii VLD/VLDD na špecialistu musia existovať prekáž-
ky stanovené v zákone o liekoch (neprítomnosť na pracovisku 
alebo technické problémy).

Čo je možné delegovať? Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomô-
cok, dietetických potravín.

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických  
potravín.

Musí poverený lekár (na 
ktorého bola preskripcia 
delegovaná) akceptovať 
poverenie a predpisovať?

Nie je to jeho zákonná povinnosť. Nie je to jeho zákonná povinnosť.

Aké pravidlá pri delego-
vanom predpise musia 
byť dodržané?

Nutné dodržať všeobecné pravidlá preskrip-
cie liekov (generická preskripcia/predpis 
konkrétneho lieku) a pravidlá predpisu zdra-
votníckej pomôcky/dietetickej potraviny ako 
aj IO a PO. Poverený lekár musí na predpis 
uviesť aj meno/priezvisko/kód poverujúceho 
lekára, názov a kód poverujúceho poskytova-
teľa a dátum, kedy bolo poverenie vystavené.

Nutné dodržať všeobecné pravidlá preskripcie liekov (generická 
preskripcia/predpis konkrétneho lieku) a pravidlá predpisu zdra-
votníckej pomôcky/dietetickej potraviny ako aj IO a PO. Poverený 
lekár musí na predpis uviesť aj meno/priezvisko/kód poverujúce-
ho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa a dátum, kedy 
bolo poverenie vystavené.

Ktorý poskytovateľ bude 
za porušenie IO/PO pri 
delegovanom predpise 
zodpovedať?

Za porušenie PO/IO zodpovedá PZS u kto-
rého poverujúci lekár pracuje (ktorý žiada 
kolegu o pomoc s predpisovaním).

Za porušenie PO/IO zodpovedá PZS u ktorého poverujúci lekár 
pracuje (ktorý žiada kolegu o pomoc s predpisovaním).

Je nejaká časová 
limitácia na delegované 
predpisovanie?

Delegácia len na dobu trvania prekážky. 
Neprerušene maximálne na 2 mesiace. 
Počas kalendárneho roku poverujúci lekár 
môže delegovať maximálne 3x. Pri liekoch 
s obsahom omamnej/psychotropnej látky II. 
skupiny môže byť delegácia až na 12 mesia-
cov (neprerušene).

1. Pri delegácii zo strany špecialistu na všeobecného lekára (VLD/
VLDD) je delegácia možná maximálne na 2 mesiace. Možnosť 
opakovania delegácie je bez obmedzenia.             

2. Pri delegácii zo strany špecialistu na iného špecialistu, alebo pri 
delegácii VLD/VLDD na špecialistu môže byť delegácia len na 
dobu trvania prekážky. Neprerušene maximálne na 2 mesiace. 
Počas kalendárneho roku môže poverujúci lekár delegovať ma-
ximálne 3x. Pri liekoch s obsahom omamnej/psychotropnej látky 
II. skupiny môže byť delegácia až na 12 mesiacov (neprerušene).

Musí byť dohoda/po-
verenie na delegované 
predpisovanie medzi po-
verujúcim a povereným 
lekárom písomné?

Nie. Nie, poverenie však musí byť zahrnuté do elektronického zázna-
mu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti (alebo v prepúšťacej 
správe).

Platia odborné odporú-
čania (ako podklad pre 
delegovaný predpis) vy-
stavené do 31.12.2021?

Zákon túto otázku priamo nerieši. Dá sa 
usudzovať, že na základe odborných odporú-
čaní vystavených do 31.12.2021 bolo možné 
postupovať najdhšie do 1.3.2022.

Odborné odporúčania vystavené do konca roku 2021 platia po 
dobu v nich uvedenú (max 12 mesiacov od ich vystavenia).

 - symbol označuje otázky, v prípade ktorých platí rovnaké pravidlo  
aj podľa Zákona o liekoch, aj podľa Rozhodnutia MZ SR.

Materiál je vypracovaný v súlade s právnym stavom k dňu 01.05.2022.  
Materiál vypracovala advokátska kancelária h&h PARTNERS  |  www.medipravnik.sk

Pozrite si aj rozšírený online dokument  
o predpise liekov a zdravotníckych pomôcok.  

Použite QR kód alebo webový odkaz:  
www.bit.ly/predpisliekov
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