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Predslov

 Receptúrna propedeutika je neodmysliteľná a neoddeliteľná súčasť výuky 
farmakológie všade vo svete. Stanovenie racionálnej farmakoterapie na základe diagnózy 
a zváženia všetkých klinických okolností a podmienok je ukončené predpísaním lieku. 
Hoci sa zdá ako najjednoduchší krok v tomto klinickom procese, vyžaduje ako všetko v 
medicíne presnú edukáciu a získanie požadovaných zručností. Od svojho počiatku bol 
recept finálnym dokumentom medzi lekárom a expedujúcim lekárnikom. Avšak v súčasnosti 
na seba viaže oveľa viac funkcií a legislatívno-administratívno-finančných vlastností. Vďaka 
jeho elektronizácii, automatizovaného spracovania, aktívneho archivovania s možnosťami 
dlhodobého zberu a analýzy údajov sa význam receptu dnes posúva do úplne nových 
rozmerov. Pôvodne, asi pred 600 rokmi, bol vytvorený ako jednorazový pokyn lekára pre 
lekárnika, aby pripravil a vydal liek pacientovi. Dnes je jeho úloha a význam mnohonásobne 
väčší. Lekársky predpis je nielen nástrojom komunikácie medzi lekárom, lekárnikom a 
pacientom, ale aj poisťovňou a zodpovedajúcimi štátnymi inštitúciami. Z tohto dôvodu, 
táto komunikácia musí byť vedená správne bez zbytočných chýb. 

 Samostatná učebnica Receptúrnej propedeutiky má na Slovensku už dlhú, 
polstoročnú tradíciu a edukácia v predpisovaní liekov je samostatnou, ale integrálnou 
súčasťou výuky farmakológie, či už všeobecnej alebo klinickej. Všetky jej náležitosti vyplývajú 
z rokmi overených skutočností a faktov, ktoré sú priamo naviazané na klinickú prax nielen z 
farmakoterapeutického, ale aj legislatívneho, ekonomického a administratívneho pohľadu. 

 A práve učebnica Receptúrnej propedeutiky, ktorú držíte v rukách, obsahuje plný 
rozsah vedomostí o recepte nielen pre študentov medicíny a farmácie, ale aj ako súčasť 
postgraduálneho vzdelávania, či reálnej klinickej praxe. Snažili sme sa priniesť informácie od 
základných charakteristík o stavbe a formálnej úprave receptu, cez pravidlá o jeho vypisovaní, 
až po  farmakologický, klinický ale samozrejme aj legislatívno-administratívny rozmer. Najmä 
študentov sme chceli logicky previesť celým procesom okolo receptúrneho tlačiva tak, aby 
výsledok vlastného diagnostického a disperizačného procesu bol administratívne správny 
a zrozumiteľný pre všetky zúčastnené strany. Okrem opisu všeobecných a základných 
pravidiel receptu, ich historický vývoj a súčasný význam s priamo implementovanou platnou 
a zodpovedajúcou legislatívou do jeho jednotlivých častí. V samostatných kapitolách 
uvádzame problematiku správneho výberu liekovej formy, stručný prehľad latinskej 
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gramatiky a latinských skratiek používaných v klinickej praxi. V učebnici sa venujeme nielen 
predpisovaniu hromadne vyrábaných liečiv, ale aj individuálne pripravovaných liečiv s 
príkladmi z praxe.

   Predslov
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Úvod

 Cieľom každej farmakológie je racionálne predpísanie vhodných liekov pre 
pacienta. Odráža dôsledný diagnostický postup lekára, od získania primárnej anamnézy 
pacienta až po stanovenie diagnózy, a určenia správnej a klinicky úspešnej terapie. Pre 
zabezpečenie všetkých spomínaných krokov musí mať humánny alebo veterinárny lekár 
nielen poznatky zo základných medicínskych disciplín, ale musí ovládať aj farmakokinetické 
a farmakodynamické charakteristiky liečiv a ich klinickú efektívnosť a bezpečnosť, vybrať 
pre pacienta vhodnú liekovú formu. Nemenej dôležité je vedieť a podať stručné a dôležité 
informácie pre pacienta, ako je dávkovanie, možné interakcie s voľnopredajnými liekmi a 
výživovými doplnkami, či nutnou úpravou stravovania, či životného štýlu. Snaha lekára by 
bola zbytočná bez spolupráce lekárnika, ktorý nielen dopĺňa lekárom poskytnuté informácie, 
ale zodpovedá za kontrolu správneho dávkovania predpísaných liekov. Celý tento proces je 
pre lekára a lekárnika umocňovaný dodržiavaním platných aktuálnych zákonov, vyhlášok a 
predpisov. 
 Pracovať v zdravotníctve ako lekár alebo ako lekárnik je nielen naplnením mnohých 
detských snov, ale vo výslednej podobe je to veľmi ťažké a zodpovedné povolanie. Lekár 
má, na rozdiel od lekárnika, ako jediný právo predpísať liečivo, vhodný liek. Vďaka tomuto 
právu ale zároveň aj povinnosti, lekár predpisuje vybraný liek na receptúrne tlačivo alebo 
eRECEPT, ktorý sa stáva nielen zákonmi upravovaným zdravotníckym výkonom, ale jeho 
vizitkou, je zrkadlom jeho vedomostí, zručností a schopnosti aplikovať nadobudnuté 
celoživotné vedomosti do klinickej praxe. Nesprávne vypísané receptúrne tlačivo komplikuje 
následnú prácu lekárnika a v neposlednom rade vzbudzuje nedôveru u pacienta, ktorý sa 
v mnohých prípadoch musí vrátiť k lekárovi a žiadať opravu jeho chyby či omylu. Hoci 
farmakoekonomika nesmie byť primárnym rozhodovacím kritériom v rámci racionálnej 
terapie, je dôležité mať na pamäti, že receptúrne tlačivo po vypísaní získava významnú 
ekonomickú hodnotu. Pre lekárnika a zdravotnícku poisťovňu a v prípade doplatku aj pre 
pacienta.
 Lekársky predpis od svojho počiatku, či už v papierovej alebo elektronickej podobe, 
nie je len kus „papiera“, ktorý napíše a opečiatkuje lekár, ale je to historicky dlhodobo 
zaužívaná a v svojej podstate veľmi jednoduchá forma komunikácie medzi lekárom a 
lekárnikom. Lekárnik má za úlohu/povinnosť v tomto komunikačnom procese poskytnúť 
získané informácie od lekára pacientovi, a tým uzatvoriť informačný trojuholník medzi 
lekárom, lekárnikom a pacientom. Ak veľmi zjednodušene, ale obrazne, preložíme lekársky 
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predpis, je to poskytnútý tok informácií a faktov o pacientovi od lekára k lekárnikovi. Lekár 
zakódovane informuje lekárnika o pacientovom ochorení či zdravotných problémoch s 
následnou farmakoterapiou.
 Lekársky predpis od začiatku do konca v podstate hovorí iba toto: „Pán lekárnik, 
pozdravujem. Pred tebou stojí pán/pani, ktorá sa narodila v roku a je poistená v tejto 
poisťovni alebo nie je poistená, býva v tomto meste na tejto ulici. Tejto osobe som 
diagnostikoval túto chorobu a vybral som jej na ňu tento liek/liečivo. Nech je vydané jedno, 
dve, alebo tri balenia a s nasledovným dávkovaním, časovým odstupom a poskytnutým 
dostatočným dispenzačným minimom. Ja som jej niečo hovoril, ale prosím ťa toto chcem, 
aby sa jej napísalo na krabičku a ešte raz zopakovalo. Volám sa a pracujem ako lekár v 
zdravotníckom zariadení. Pacient bol u mňa v tento deň.“ Ak lekár napíše všetko správne 
a dôsledne, lekárnik receptúrne tlačivo prečíta a zabezpečí pacientovi prislúchajúci liek či 
liečivo s následnými plnohodnotnými informáciami.
 Výučba receptúrnej propedeutiky na Slovensku má rovnako dlhú históriu ako je 
história Lekárskej fakulty. Avšak prvý exemplár takejto učebnice bol napísaný len pred 
štyridsiatimi rokmi. Hneď sa stal samostatne vyučovaným predmetom, neoddeliteľnou 
súčasťou farmakológie, či už všeobecnej alebo klinickej. Všetky jej časti a texty vyplývajú z 
rokmi overených skúseností a potrieb pre študentov a sú vždy prispôsobené na aktuálne 
požiadavky klinickej praxe nielen z farmakoterapeutického, ale aj legislatívneho pohľadu. 
 História predpisovania receptov nemá presne určený začiatok, ale podľa dostupných 
archeologických nálezov, prvé známe dochované texty pochádzajú zo šiesteho storočia 
pred naším letopočtom. Napísal ich Sushruta a popisujú ajurvédske princípy terapie. Do 
historického vývoja vypisovania lekárskych predpisov sa zapojili všetky kultúry, ktoré sa 
postupne objavovali. Sumerské hlinené tabuľky, egyptské papyrusy, grécke niekoľkozväzkové 
knihy, sa stali základom latinského prekladu De Materia Medica. Tá sa ďalej vyvíjala a 
rozvíjala nielen v Európe, ale aj v Číne, či dnešných arabských štátoch. Hneď na úvod 
treba historicky uviesť, že na lekárskom predpise nachádzame už po stáročia a vo všetkých 
kultúrach skratku Rp., ktorá sa spája s latinským slovom recipe, čiže vezmi. Ak však pátrame 
v histórii, stretávame sa aj s výkladom, že Rp. predstavuje symbolické znázornenie „Oka Ra“, 
a táto schéma či skratka je považovaná za egyptský symbol ochrany, kráľovskej moci 
a dobrého zdravia. Toto oko je personifikované do bohyne Wadjet. Okrem toho sa 
popisuje aj spojitosť so starobylým označením bohov Zeus či Jupiter, ktorých ochrana sa 
vyprosovala v dávnych medicínskych postupoch. Vtedajší lekárnici skúmali nielen rastlinné, 
ale aj živočíšne produkty, a až do roku 1241 neboli stanovené hranice medzi lekárskym 
a lekárnickým povolaním. V spomínanom roku rímsky cisár Frederic II. zbierkou zákonov 
pevne uzákonil oddelenie lekárskeho a lekárnického povolania a lekárom súčasne zakázal 
nadsadzovať svoje postavenie voči lekárnikom. Stanovil aj presné ceny za lekárske výkony 
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a lekárnické prípravky. Položil základy pre reguláciu lekárskej a lekárnickej praxe v celej 
Európe. 
 Hoci chcel Frederic II. nastoliť pevné pravidlá medzi lekármi a lekárnikmi, práve tie 
odštartovali nezhody medzi nimi. Lekári začali vedome robiť na receptoch chyby. Prestali 
vypisovať na receptúrnych tlačivách dávkovanie liekov, čo zhoršilo a sťažilo prácu lekárnikom, 
ktorí si za prácu naviac nemohli účtovať peniaze od pacientov. Lekárnici sa bránili tým, že 
spolupracovali iba s lekármi, ktorí receptúrne tlačivá vypisovali správne a odvďačovali sa im 
tak, že ich odporúčali následne ďalším pacientom. Do tejto tichej vojny zasiahol až anglický 
doktor Thomas Percival, keď v roku 1803 vydal knihu medicínskej etiky. Vďaka tomuto činu 
sa dodnes považuje za zakladateľa vednej disciplíny – medicínskej etiky a pripisuje sa mu aj 
významná zásluha na obnovenej spolupráci lekárov a lekárnikov, ktorá je dnes stále veľmi 
významná a dôležitá, najmä pre komplians a adherenciu pacienta k liečbe. 
 Historické dôkazy dôležitosti správnej komunikácie lekára a lekárnika, správneho 
výberu liečebného postupu a lieku, správneho, pre pacienta zrozumiteľného dispenzačného 
minima, sa odzrkadľujú v každodennej praxi. Významné postavenie receptúrneho tlačiva 
neovplyvnilo ani zavedenie elektronickej komunikácie. Ani elektronická forma receptúrneho 
tlačiva neznižuje význam rozumu a schopností lekára a lekárnika, ekonomickú stabilitu 
jednotlivých lekární a zdravotníckych zariadení a schopnosť a ochotu pacientov podmaniť 
sa liečbe a spolupracovať. 
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Definície základných pojmov

 Medicína a farmácia sú vedné disciplíny plné ustálených slovných spojení a 
jednoduchých slov, ktoré majú presne definovaný význam. Obe vedy majú spoločný jazyk, 
pre pacienta mnohokrát nezrozumiteľný, a to latinčinu. Okrem cudzieho jazyka lekár 
a lekárnik komunikuje cez ustálené skratky a šifry, ktoré pri správnom napísaní a pri správnej 
interperetácii urýchľujú a uľahčujú vzájomný dialóg.
 Oboznámenie sa s významom skratiek a slovných spojení Vám zjednoduší nielen 
osvojenie si základných vedomostí, ale aj komunikáciu medzi svojimi rovesníkmi či staršími 
kolegami. Významy vybratých základných pojmov sú definované buď zákonmi, vyhláškami 
alebo nariadeniami, ktoré sú mnohokrát veľmi nezrozumiteľné a málo obrazné. Preto vám 
za presne definovanou poučkou v niektorých prípadoch prikladáme aj obrazný popis, resp. 
zjednodušený opis základného pojmu.
 Základné pojmy sme rozdelili podľa logického súvisu s liečivom, liekom, s jeho 
procesom výroby, s jeho zákonným zaradením a s možnosťou jeho predpisovania. 
V neposlednom rade sme Vám pripravili aj zosumarizované pojmy používané v elektronickej 
komunikácii lekár-lekárnik-poisťovňa. 

Liečivo, liek, zdravotnícka pomôcka, lieková forma, farmaceutická pomocná látka

Liečivo je chemicky jednotná alebo nejednotná látka ľudského, rastlinného, živočíšneho 
alebo chemického pôvodu, ktorá je nositeľom biologického účinku využiteľného na 
ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, na ich liečenie alebo na ovplyvňovanie 
fyziologických funkcií organizmu. Liečivo je účinná látka rôzneho pôvodu, ktorá sa 
nachádza v akejkoľvek podobe lieku.

Liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým 
procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, 
liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Rozoznávame humánny liek, 
veterinárny liek, homeopatický liek, imunobiologický liek a rádioaktívny liek. Liek je forma 
koexistencie liečiva, účinnej látky, a pomocných látok v nejakej liekovej forme.
Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo 
iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, 
preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na 
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kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu 
anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný 
účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani 
metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami. Za zdravotnícku 
pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené 
výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou. Zdravotnícka pomôcka je to, čo 
nemá presne určenú účinnú látku a pomáha pacientovi skôr mechanickým spôsobom. 

Lieková forma je charakteristický tvar lieku. Opisuje jeho tvar a vnútornú štruktúru. Liek ju 
získava špecifickým technologickým postupom a podľa nej sa riadi jeho použitie. Lieková 
forma je tvar alebo stav, v akom alebo z akého sa účinná látka a pomocné látky dostávajú 
do organizmu. 

Farmaceutická pomocná látka je ľubovoľná zložka lieku, iná ako liečivo, prítomná v lieku a 
použitá na jeho výrobu alebo prípravu. Farmaceutická pomocná látka nemá terapeutický 
účinok, ale má funkciu nosiča liečiva. Môže byť zložkou nosiča alebo liečiva, ktorá dáva 
lieku vlastnosti, ako napríklad stabilitu, biofarmaceutický profil, vzhľad a znášanlivosť pre 
pacienta. Farmaceutická pomocná látka umožňuje vytvoriť liekovú formu lieku. Na výrobu 
lieku sa zvyčajne používa viac pomocných látok ako jedna. Farmaceutická pomocná látka 
je to čo chráni liečivo a umožňuje lieku získať tvar.

Hromadne vyrábaný liek, individuálne pripravovaný liek, originálny liek, generický liek, 
generický názov, generická substitúcia a generická preskripcia

Hromadne vyrábaný liek je vyrábaný v šaržiach, ktoré sú uvádzané na farmaceutický trh 
pod osobitným názvom a v osobitnom balení. Tento liek sa vyrába vo farmaceutických 
firmách a pacient ho dostáva v originálnom balení. Hromadne vyrábaný liek je taký, 
ktorý sa vyrába vo farmaceutickej firme a pacient ho dostáva v lekárni v krabičke, teda 
v originálnom balení.

Individuálne pripravovaný liek je liek pripravovaný v lekárňach. Je to liek jedinečný a 
prispôsobený lekárom pre aktuálne farmakoterapeutické požiadavky pacienta. Individuálne 
pripravovaný liek je liek, ktorý sa vyrobí v lekárni, teda pripravia ho podľa lekárom 
napísaného špeciálneho rozpisu pracovníci lekárne. 

Originálny liek je liek, na ktorého výrobu sa použilo novoobjavené originálne patentom 
chránené liečivo. Takéto liečivo i liek sú chránené patentom. Patentová ochrana trvá 
niekoľko rokov. Originálny liek vyrába iba jeden výrobca. V cene lieku sú zahrnuté náklady 
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na jeho výskum a vývoj, prípadne náklady na výskum ďalších nových liekov. Počet liečiv 
v patentovej ochrane sa neustále mení. Je to liečivo, ktoré sa doteraz nenachádzalo na 
trhu, je novinkou v rámci konkrétnej terapie.

Generický liek má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú liekovú 
formu ako originálny (referenčný) liek a ktorého biologická rovnocennosť s referenčným 
liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti. Obsahuje liečivá, ktoré 
nie sú chránené patentom. Ide o liečivá, ktorých patent stratil platnosť alebo vôbec neboli 
chránené patentom. Z hľadiska účinku sú generické lieky rovnako účinné a z hľadiska kvality 
sú rovnako kvalitné ako originálne lieky. Do ich ceny sa nezapočítavajú náklady na výskum 
a vývoj lieku. Sú to kópie originálnych liekov. Je to teda napodobenina originálneho lieku.

Generický názov  je medzinárodne nechránený názov účinnej látky, liečiva. Generický 
názov nesúvisí s originálnym alebo generickým liekom. Je to názov liečiva, ktorý nijako 
nesúvisí s názvom lieku, alebo s tým či je liek originál alebo generikum.

Generická substitúcia je proces náhrady predpísaného konkrétneho liečiva od jedného 
výrobcu za iný liek od iného výrobcu, ktorý obsahuje rovnaké liečivo v rovnakej liekovej 
forme. Ide o náhradu originálneho lieku za generický liek, alebo generického lieku za iný 
generický liek, či náhradu generického lieku za originálny liek. Od účinnosti zákona č. 
362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach generickú substitúciu nahradila 
platná generická preskripcia. Generická substitúcia umožňovala zámenu lieku za liek 
s rovnakou účinnou látkou lekárnikom alebo pacientom.

Generická preskripcia je proces písania liekov na recept s použitím názvu liečiva alebo 
liečiv, ktoré ich obsahujú a nie s použitím konkrétneho firemného názvu lieku. Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnilo zoznam liečiv a k nim priradených liekov, 
ktoré podliehajú generickej preskripcii na základe prílohy č. 1 k zákonu č. 362/2011 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Generická 
preskripcia určuje lieky obsahujúce liečivá, ktoré sa predpisujú v podobe liečiva a nie 
v podobe firemného názvu lieku.  
Lekársky predpis, výpis z lekárskeho predpisu, lekársky poukaz, registrácia lieku, 
kategorizácia liekov, voľnopredajný liek, výživový doplnok

Lekársky predpis (recept) je zákonom dané tlačivo ako prostriedok na predpisovanie liekov 
lekárom. Lekársky predpis má právny, ekonomický a farmakoterapeutický význam. Vypisuje 
sa podľa ustálených a zákonných pravidiel. 
eRECEPT (elektronický recept) je forma umožňujúca presun receptov medzi lekárom, 
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lekárňou a zdravotnou poisťovňou. V tomto pojme sú zahrnuté aj možné doplnkové formy, 
ako zisťovanie nároku na odkladnú zdravotnú starostlivosť.
Výpis z lekárskeho predpisu je zákonom dané tlačivo, ktorým umožňuje lekárnik prepísať 
liek predpísaný lekárom a umožniť tak pacientovi zakúpiť si ho v inej lekárni. Lekársky predpis 
a výpis z lekárskeho predpisu sa v poisťovniach párujú na základe číselných identifikátorov.
Lekársky poukaz je zákonom dané tlačivo na predpísanie zdravotníckej pomôcky. 
Registrácia lieku je povolenie uviesť liek na trh. Registrácii podliehajú všetky hromadne 
vyrábané lieky. Je to vysoko odborný proces posudzovania kvality, účinnosti a bezpečnosti 
lieku. Každý liek dostupný v štáte musí prejsť registračným procesom.
Kategorizácia liekov je proces určovania výšky úhrady registrovaných liekov zo zdravotného 
poistenia. Kategorizácia liekov určuje, či bude liek na základe zdravotného poistenia 
uhrádzaný v plnej výške alebo len z časti alebo nebude hradený vôbec. Registrovaný liek 
nemusí byť kategorizovaný. Kategorizáciu vytvára Ministerstvo zdravotníctva.
Voľnopredajný liek je liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, pacient si ho 
môže kúpiť v lekárni a platí celú výšku jeho ceny.
Výživový doplnok sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncentrovanými 
zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým 
účinkom, jednotlivo alebo v kombinácii. Výživové doplnky sú uvádzané do obehu v dávkovanej 
forme, aby ich bolo možné brať v odmeraných malých jednotkových množstvách. Za kvalitu 
výživových doplnkov je podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/2/2004 – 100 
je zodpovedný Potravinový kódex Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 

Štátny úrad pre kontrolu liečiv,  European Medicines Agency (EMA), Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), Národné 
centrum zdravotníckych informácií a štatistiky (NCZI)

Štátny úrad pre kontrolu liečiv je orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie 
a drogových prekurzorov. Štátny ústav vykonáva štátny dozor na úseku humánnej farmácie 
a drogových prekurzorov, vykonáva laboratórnu kontrolu liečiv, pomocných látok a humánnych 
liekov, schvaľuje laboratóriá, prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty 
a vydáva posudok na materiálne a priestorové vybavenie, vydáva rozhodnutie o registrácii 
humánnych liekov, vydáva povolenie na klinické skúšanie humánneho lieku a zdravotníckej 
pomôcky a dohliada nad jeho vykonaním. Vykonáva dohľad nad liekmi (farmakovigilanciu, 
farmakobdelosť), zaznamenáva a vyhodnocuje oznámenia o nežiaducich účinkoch humánnych 
liekov. European Medicines Agency (EMA) je decentralizovaná agentúra Európskej únie 
(EÚ), ktorá je zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti 

   Definície základných pojmov



12

liekov, ktoré vyvíjajú farmaceutické spoločnosti na používanie v EÚ. Agentúru EMA riadi 
nezávislá správna rada. Jej každodennú činnosť vykonávajú pracovníci agentúry EMA, ktorí 
sa nachádzajú v Amsterdame, a to pod dohľadom výkonného riaditeľa agentúry EMA. EMA 
je sieťová organizácia, na činnostiach ktorej sa podieľajú tisíce expertov z celej Európy. Títo 
experti vykonávajú svoju prácu vo vedeckých výboroch agentúry EMA.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nad poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými 
kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť 
a solidárnosť systému. Úrad vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením, 
vykonáva dohľad nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti, je to styčný orgán 
pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, 
Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, vykonáva činnosť národného kontaktného 
miesta, prideľuje kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, vedie centrálny 
register poistencov, zoznam platiteľov poistného, vykonáva toxikologické vyšetrenia a iné.  
Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) zabezpečuje výmenu základných údajov 
zdravotnej dokumentácie pacientov v procese poskytovania zdravotnej dokumentácie. 
Národné centrum zdravotníckych informácií a štatistiky (NCZI)zodpovedá za vývoj 
a správu NZIS.

Elektronické zdravotníctvo – eHEALTH, eRECEPT, preskripčný záznam, dispezačný 
záznam, medikačný záznam, elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár, 
elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, občiansky preukaz s elektronickým 
čipom.

eHEALTH medzinárodný pojem používaný pre elektronické zdravotnícke informačné 
systémy. 
eRECEPT (elektronický recept) je forma umožňujúca presun receptov medzi lekárom, 
lekárňou a zdravotnou poisťovňou. V tomto pojme sú zahrnuté aj možné doplnkové formy, 
ako zisťovanie nároku na odkladnú zdravotnú starostlivosť.
Preskripčný záznam je elektronická podoba lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu.
Dispezačný záznam je elektronická podoba vydaných liekov, pomôcok, dietetík v lekárni.
Medikačný záznam je elektronický záznam liekov podaných u lekára.
Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta.
Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje 
o zdravotnom stave osoby, okrem iného aj údaje o podaných a vydaných liekoch 
z dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za posledných šesť mesiacov.
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je používaný zdravotníckym pracovníkom 
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a slúži im na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v systéme eHEALTH a aj vo 
svojom informačnom systéme.
Občiansky preukaz s elektronickým čipom  alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, 
slúži na identifikáciu a udeľovanie súhlasu osoby na prístup k údajom z elektronickej 
zdravotnej dokumentácie.
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Lekársky predpis a jeho význam 

 
Lekársky predpis je papier, na ktorý napíše lekár liek, o ktorom je presvedčený, že 
pacientovi pomôže v jeho ochorení. V našom štáte môžu vypisovať lekárske predpisy iba 
lekári (humánny lekár, zubný lekár a veterinárny lekár), a preto je lekársky predpis okrem 
všetkých následne vysvetľovaných významov, predovšetkým vizitkou lekára. 

Aj napriek zavedeniu elektronickej komunikácie a elektronického receptu do 
medicínskej praxe, význam lekárskeho predpisu v tlačenej papierovej podobe, či pravidlá 
jeho vypisovania nestratili nijako na význame. Papierovú podobu lekárskeho predpisu 
musí lekár naďalej vystavovať pokiaľ predpisuje omamnú a psychotropnú látku II.skupiny 
(opiát), pokiaľ si liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu vyberá pacient mimo 
EÚ alebo je turista v rámci EÚ, pokiaľ predpisuje lekársky predpis neambulujúci lekár (kód 
099) a v neposlednom rade, ak lekár nepodpíše elektronický predpis správnym použitím 
elektronického preukazu. 

Lekársky predpis (recept) je tvarovo špecifické tlačivo, ktoré lekár používa na predpísanie 
hromadne vyrábaného alebo individuálne pripravovaného lieku a vypisuje sa podľa 
určitých ustálených zákonných pravidiel. Toto tlačivo má niekoľko úrovňovú významovosť - 
medicínsku alebo farmaceutickú, právnu a v neposlednom rade aj ekonomickú. 

Medicínsky význam spočíva v odzrkadľovaní klinickej práce lekára. Predpísaním liečiva 
alebo lieku na lekársky predpis lekár ukončuje celý diagnostický proces a podáva dôkaz 
jeho klinickej zručnosti v ktorejkoľvek špecializácii. Lekárskym predpisom lekár ukazuje 
svoje „umenie liečiť“.

Z farmaceutického hľadiska poukazuje lekársky predpis na zručnosti lekárnika lekársky 
predpis prečítať, pochopiť poskytnuté informácie a vydať liek pacientovi, zvážiť vzájomné 
interakcie a poskytnúť dôkladné rady a návody na jeho používanie. Tento celý proces 
môžeme nazvať „umením čítať“.

Z ekonomickej stránky je hodnota lekárskeho predpisu rôzna, od nulovej hodnoty až 
po niekoľko tisíc eur. Tlačivo totiž získava ekonomickú hodnotu až po predpísaní lieku či 
liečiva, opečiatkovaní a podpísaní. Podľa toho aký liek či liečivo sa na lekárskom predpise 
nachádza, podľa toho má aj ekonomickú hodnotu. Ak je na ňom uvedený liek, ktorý si 
hradí pacient sám, lekárnik získava hodnotu lieku hneď ako ho pacientovi vydá a on mu ho 
zaplatí. Ak však obsahuje liek, ktorý pacient získava iba za čiastočný alebo žiadny doplatok 
a zvyšok musí lekárni zaplatiť konkrétna zdravotná poisťovňa pacienta, má hodnotu rozdielu, 
medzi plnou sumou ceny lieku a doplatku. Problém pri získavaní ekonomickej hodnoty lieku 
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od poisťovne môže byť vtedy, ak sa na recepte po odovzdaní do poisťovne identifikujú 
formálne chyby alebo omyly, lekáreň peniaze nemusí dostať a vykazuje tým stratu. 

Z legislatívneho pohľadu má recept niekoľko významových vrstiev, ktoré sa dotýkajú 
všetkých, ktorí sa s lekárskym predpisom dostanú do kontaktu. Lekára lekársky predpis 
chráni, že určil liečbu a postaral sa o zdravotný stav pacienta, ale z druhého pohľadu je 
právne zodpovedný, ak určí nesprávnu liečbu a zároveň aj nesprávny liek. Lekárnika recept 
chráni ak vydá liek, ktorý stanovil lekár, ale aj on má právnu zodpovednosť za skontrolovanie 
dávkovania a hlavne vydanie správneho lieku. Z právneho hľadiska má zodpovednosť za 
lekársky predpis aj pacient, ktorý musí uviesť pravdivé informácie o svojom zdravotnom 
poistení, svoje iniciály a bydlisko. 

Na základe týchto informácií je dôležité správne vyplniť lekársky predpis, čo uľahčuje 
spoluprácu medzi lekárom, farmaceutom a pacientom, znižuje riziko omylu pri výdaji 
lieku a pri poskytovaní dispenzačných pokynov, zabezpečuje návrat finančných nákladov 
spojených s výdajom lieku pacientovi a právne ochraňuje všetkých zúčastnených 
(Obrázok 1).

Obrázok 1 - Vzťahová schéma upriamená na lekársky predpis
Zodpovednosť lekára a farmaceuta za lekársky predpis určuje vždy aktuálny zákon 

o lieku a jeho novelizácie. Podľa zákona musí lekár vyplniť lekársky predpis čitateľne. Pri 
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vypisovaní lekárskeho predpisu, teda pri výbere lieku pre pacienta, musí postupovať účelovo 
a hospodárne podľa súčasných poznatkov farmakoterapie. Lieky môžu byť predpisované 
len na indikácie schválené pri registrácii liekov. Lekárnik je povinný kontrolovať dávkovanie 
a aplikáciu lieku, ale nemá právo dopisovať do receptúrneho tlačiva nič, za čo je zodpovedný 
lekár.  

Zostavovaniu a napísaniu receptu má lekár venovať náležitú pozornosť, ako po 
stránke obsahovej, tak po stránke formálnej. Výberom a predpísaním lieku lekár ukončuje 
terapeutickú rozvahu, ktorou sa opiera o výsledky svojho diagnostického uvažovania. 
Recept sa dá právom označiť nie len ako doklad, v ktorom je zhrnutá celá lekárova činnosť, 
ale aj ako vizitka lekárovej práce. Pred vyplnením lekárskeho predpisu by si mal lekár najskôr 
dobre premyslieť, čo chce na lekársky predpis napísať, a napísať ho bez škrtania a opráv. Po 
napísaní lekárskeho predpisu sa odporúča, aby si lekár znovu celý lekársky predpis prečítal, 
až potom ho podpísal, opečiatkoval a odovzdal chorému s potrebným vysvetlením ako 
liek používať. Ak sa lekár aj po dôkladnom premýšľaní pomýli v akomkoľvek zmysle, teda si 
napríklad rozmyslí počet balení lieku, nemusí recept vypisovať nanovo, ale len vykoná na 
predpise danú zmenu, označí ju „Correxit!“ (Corr.) alebo jednoducho po slovensky „oprava 
- opravil“, priloží svoje meno a odtlačok pečiatky. 

Farmaceut v lekárni lekársky predpis zoberie od pacienta, prečíta si, čo lekár predpísal 
a následne vydá pacientovi liek spolu s informáciou o jeho užívaní, poprípade o jeho 
uchovávaní. Lekárnik je zodpovedný za to, že pacientovi bude vydaný správny liek a je 
povinný skontrolovať dávkovanie určené lekárom. Pri nezrovnalostiach v dávkovaní lieku 
lekárnik by mal, respektíve musí, kontaktovať lekára a prediskutovať s ním správnosť 
dávkovania. Ak si je lekár vedomý prekročenia terapeutickej dávky a chce, aby pacient 
užíval prekročenú dennú maximálnu dávku, pripíše do predpisu k dávkovaniu výkričník. 

Ak vynecháme z definície lekárskeho predpisu všetky farmakoterapeutické, právne 
a ekonomické aspekty, naskytne sa nám trochu iná definícia lekárskeho predpisu. Čo je 
teda lekársky predpis? Lekársky predpis je nástrojom komunikácie dvoch ľudí - lekára 
a lekárnika. Komunikujú spolu písomnou formou, v neznámom jazyku pre pacienta. Ak obaja 
poznajú základné pravidlá tejto komunikácie, vedia si povedať všetko bez chýb a omylov. 
Lekár lekárskym predpisom povie lekárnikovi: „Dobrý deň, prosím, nech je vydaný tomuto 
pacientovi liek, pretože má isté ochorenie, a nech mu je vydané toľkoto balení, v takejto sile 
a v takomto počte liekovej formy a povedz mu nech to užíva takto. Ďakujem.“ Pre lekárnika 
je táto informácia ľahko čitateľná a aj ľahko interpretovateľná pacientovi. Nájde na poličke 
v lekárni daný liek, vezme si toľko balení, koľko potrebuje a pretlmočí pacientovi prosbu 
lekára: „Dobrý deň pacient, pán doktor vám napísal tento liek kvôli vašej chorobe. Tento 
liek vám urobí toto. Budete ho užívať takto.“ Pacient odchádza s dostatočným množstvom 
informácií o svojej liečbe a má pocit, že lekár a lekárnik spravili všetko pre to, aby mu 
jeho ochorenie zlepšili. Tento pocit má však len vtedy, ak komunikácia prebieha úspešne a 
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základom úspešnej komunikácie je správne napísaný a správne prečítaný lekársky predpis. 
Dnešná moderná doba zaobstarala, najmä vytvorením eHEALTu a eRECEPTu, ešte 

jeden pohľad na význam receptúrneho tlačiva, ktorý nie je ani medicínsky, ani farmaceutický, 
ani právny či ekonomický, ale je to pohľad v zmysle kontroly. Lekársky predpis od svojho 
vypísania lekárom a odovzdania pacientovi, existuje v systéme zdravotníctva niekoľko 
rokov v závislosti od dôležitosti lieku, ktorý je na ňom napísaný. Zdravotné poisťovne si 
vedú evidenciu každého lekárskeho predpisu od každého lekára, ktorý im dodá ktorákoľvek 
lekáreň na území Slovenska. Spätnou a krížovou kontrolou elektronický systém dokáže 
upozorniť na dvojité predpísanie liekov, na vydanie liekov ak je pacient hospitalizovaný, 
na nepoistených pacientov, na pacientov nežijúcich na území Slovenska, na nesprávne 
diagnózy, nesprávne zvolenú indikáciu liekov a na oveľa viac skutočností, ktoré síce uľahčujú 
štátu ekonomické zaťaženie v oblasti zdravotníctva, ale sťažujú prácu lekárom a lekárnikom 
v zmysle vlastnej dôslednosti a precíznosti.

Z histórie receptúrnych tlačív vyplýva, že boli časy, kedy nejestvovalo receptúrne 
tlačivo, ale lekár navštevoval lekáreň a diktoval lekárnikovi jednotlivé liečivá, z ktorých mal 
lekárnik namiešať pre pacienta konkrétny liek. Takýto proces bol náročný pre obe strany, 
a až časom začali lekári vypisovať jednotlivé zložky lieku na papier. Dochované recepty zo 
17.storočia nepreukazujú ustálenú formu a ani jazykovú formuláciu. Lekár komunikoval 
s lekárnikom každodenným jazykom, v ktorom sa vyskytovali okrem vedeckých poznatkov 
aj ľudové tradície a povery. V predpisoch liekového zloženia sa vyskytovali aj komentáre 
s uisťujúcimi vetami o uzdravení chorého, či záverečné náboženské ubezpečenia o lieku, 
že bude chorému nápomocný. Až postupom času dostal recept ustálený tvar, s dodnes 
používanými nielen skratkami ale aj logickými časťami (recipe, invocatio, ordinatio či 
praescriptio). Predpis musel byť písaný atramentom a nie ceruzkou, aby sa nedal upravovať, 
lekár nesmel v recepte škrtať a ani nič opravovať, aby lekárnik nemusel mať pochyby, či 
recept upravoval lekár alebo pacient. Tieto pravidlá platia v istej podobe dodnes. Skôr ako 
začneme opisovať jednotlivé náležitosti lekárskeho predpisu mali by sme si opísať čo sa 
deje od vypísania receptu až po vydanie lieku pacientovi. 

   Lekársky predpis a jeho význam



18

Cesta receptu a lieku 

Ak sa lekár po vyšetrení pacienta rozhodne na základe diagnostického výsledku 
predpísať chorému liek alebo zdravotnú pomôcku, podá pacientovi vypísaný lekársky 
predpis alebo poukaz na zdravotnícku pomôcku. Pri rozhodovaní, aký konkrétny liek napíše 
pacientovi, by lekára po etickej stránke nemalo ovplyvňovať nič, podľa zákona je povinný 
oboznámiť pacienta o výške doplatku za daný liek ním vybraný. V rámci jednej indikačnej 
skupiny by mal byť dostupný aspoň jeden liek s nulovým doplatkom pacienta, ktorý sa 
v rámci mesačného cyklu kategorizácií môže meniť. V prípade, ak vypíše liek, ktorý spĺňa 
požiadavky prílohy 1 zákona č. 362/2011 Z. z.(Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), môže pacienta upozorniť na svoj odporúčaný 
výber lieku. 

Lekár odovzdá vypísaný lekársky predpis pacientovi, ktorý si liek môže vybrať 
v ľubovoľnej lekárni. V každej lekárni by mal za kategorizované lieky zaplatiť rovnaký 
doplatok, rozhodnúť sa však môže podľa doplnkových služieb ponúkaných v lekárňach. 
Stretávame sa s rôznymi profilmi pacientov – niektorí sú verní jednej lekárni, iní navštevujú 
rôzne lekárne v rôznych častiach ich bydliska. Lekárne v rámci konkurenčného boja ponúkajú 
pacientom rôzne vernostné systémy, kartičky, zľavy na doplnkový sortiment, poprípade sú 
lekárne členmi zoskupenia sietí. Mnohokrát sa pacient nerozhoduje medzi jednotlivými 
lekárňami kvôli poskytovaným doplnkovým službám a benefitom, ale len kvôli dostupnosti 
predpisovaných liekov (lekárne v blízkosti nemocníc a polikliník môžu mať lepšie zásoby 
liekov ako lekárne v nákupných centrách).
Pacient v lekárni môže personálu v lekárni odovzdať lekársky predpis a aj kartičku poistenca, 
v prípade eReceptu doklad s platným rodným číslom. Pani magistra alebo pán magister 
skontroluje základné údaje o pacientovi a skontroluje zhodu rodného čísla na kartičke 
poistenca a na lekárskom predpise. V prípade, že pacient nemá pri sebe kartičku poistenca, 
sa dá rodné číslo overiť na verejnom internetovom portáli poistencov či na konkrétnych 
stránkach jednotlivých poisťovní. Po skontrolovaní rodného čísla si lekárnik prečíta 
informácie na lekárskom predpise a vydá pacientovi predpísaný liek. 

Ak sa však doktorom vybrané liečivo nachádza v prílohe 1 aktuálneho zákona o lieku, 
lekárnik by mal pacientovi ponúknuť všetky dostupné lieky s daným liečivom. Pán doktor má 
možnosť nejaký konkrétny liek odporučiť a mnoho pacientov s jeho odporúčaním súhlasí. 
Ak lekár neodporúča žiadny liek, lekárnik umožní pacientovi vybrať si liek, ktorý si želá. Je 

   Cesta receptu a lieku
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výhodné, ak pacient vie, aké konkrétne lieky užíva a na základe toho ich užíva opätovne. 
Ak lieky pacient neužíva alebo neužíval, rozhodujúcimi kritériami môže byť dostupnosť 

lieku alebo doplatok za liek.
Ak predpísaný liek lekárom konkrétna lekáreň nemá, má povinnosť podľa zákona dodať 

liek do 24 hodín. Samozrejme pacient môže navštíviť aj inú lekáreň, kde liek mať môžu 
alebo ho budú tiež objednávať. Ak pacient súhlasí s objednávaním lieku, lekáreň ho objedná 
v distribučnej firme a tá jej konkrétny liek dodá. Podľa regiónu kde sa lekáreň nachádza 
a podľa veľkosti lekárne môžu dostávať jednotlivé lekárne tovar niekoľkokrát denne od 
niekoľkých distribučných firiem. V prípade nutnosti, ak sa liek nedá objednať dostupnými 
možnosťami, môže lekáreň použiť emergentný systém a tak liek zabezpečiť pacientovi do 
48 hodín. 

Po vydaní lieku pacientovi sa lekársky predpis nechá prejsť cez tlačiareň, ktorá na 
neho dotlačí ekonomické náležitosti, čiže výšku doplatku pacienta a poisťovne. Po vydaní 
lieku sa recept nachádza v databáze lekárne pod svojím číslom a pod dátumom, kedy bol liek 
vydaný. Pred odoslaním receptu do poisťovne sa recept musí doplniť o údaje o pacientovi. 
To znamená, že sa do systému lekárne k danému lieku nahrá konkrétna hlavička – teda 
identifikačné údaje o pacientovi, rodné číslo, diagnóza, kód lekára, ktorý lekársky predpis 
napísal a všetky ostatné údaje. Po doplnení všetkých údajov sa recept na konci mesiaca 
alebo na začiatku nového mesiaca vyfakturuje do konkrétnej poisťovne. Do poisťovne 
sa odnesie faktúra a aj originálny recept. V poisťovni sa všetky recepty skontrolujú podľa 
platnej kategorizácie a následne je preplatená vystavená faktúra. Poisťovňa môže chybné 
recepty lekárni vrátiť a tá musí väčšinou formálne chyby opraviť a fakturovať ich znova. 
Jedno fakturačné obdobie trvá v rozmedzí štyroch až šiestich týždňov. Vzájomná schéma 
prepojenia je znázornená na obrázku 2. 

Obrázok 2 - Vzťahová schéma vzájomného prepojenia subjektov 
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firma
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Pokiaľ má pacient vypísaný eRECEPT, tak prebieha celý proces v podstate rovnako, 
iba lekárnik nemá k dispozícii papierový formulár. Ako každé zlepšenie nejakého 
zaužívaného systému aj eRECEPT má svoje výhody a nevýhody. Medzi základné výhody 
určite patrí automatické doplnenie údajov o pacientovi do receptúrneho tlačiva, teda sa 
automaticky recept zretaxuje, ďalšou výhodou je kontrola správnosti preskripcie u lekára, 
dostupná lieková história pacienta za uplynulých šesť mesiacov a celkové odbúranie 
časti administratívy. Medzi základné a prvoradé nevýhody eRECEPTU či eHEALTu patria 
výpadky internetového napojenia či už v ambulancii lekára pri predpisovaní alebo v lekárni 
pri výdaji lieku, či existencia aj papierovej verzie lekárskeho predpisu, ktorá sa nezhoduje 
s eRECEPTOM.

Legislatíva na Slovensku, ale aj v Českej republike, neumožňuje výrobcom liekov, 
zdravotníckych a dietetických potrieb, aby priamo predávali svoje výrobky do lekární. 
Obchodovanie medzi lekárňami a výrobcami sprostredkúvajú distribučné firmy. Distribučné 
firmy majú sklady, kde uchovávajú nakúpené lieky a tie na základe objednávok zo strany 
lekárne rozvážajú. Na Slovensku máme dostupných niekoľko distribučných firiem. 
S distribučnými firmami komunikuje vždy lekáreň, málokedy lekár. Nákupom liekov od 
distribučných spoločností sa zabezpečuje naplnenie splnenia všetkých ochranných 
a bezpečnostných pravidiel a prvkov liekov, predchádza sa možnosti nakúpiť lieky falošné 
alebo nesprávne uskladňované. 
 Európska únia zaviedla od februára roku 2019 opatrenia na overovanie pravosti liekov, 
takzvané bezpečnostné prvky na obaloch humánnych liekov (obrázok 3). Bezpečnostné 
prvky slúžia predovšetkým ako identifikátory a overujú pravosť liekov. Pozostávajú zo 
špecifického identifikátora a z nástroja proti neoprávnenému manipulovaniu s obalom lieku. 
Bezpečnostné prvky sú umiestňované výrobcom na obale lieku, pokiaľ liek nemá vonkajší 
obal, nachádza sa bezpečnostný prvok ako súčasť vnútorného balenia.

   Cesta receptu a lieku
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Obrázok 3 - Špecifický identifikátor liekov

Špecifický identifikátor umožňuje overiť pravosť jednotlivého balenia lieku, teda už 
nie výrobnej šarže ale konkrétnej jednotlivej krabičky. Špecifický identifikátor obsahuje 
kód umožňujúci minimálne identifikáciu názvu, liekovej formy, sily lieku, veľkosti balenia 
a typu balenia lieku vybaveného špecifickým identifikátorom. Ďalej 20 numerických alebo 
alfanumerických znakov vygenerovaných randomizovaným algoritmom (sériové číslo), číslo 
šarže, dátum expirácie a vnútroštátny kód lieku. Špecifický identifikátor musí byť zakódovaný 
aj do dvojrozmerného čiarového kódu. 
 Nástroj proti neoprávnenému manipulovaniu s obalom je ďalší bezpečnostný 
prvok, ktorý umožňuje overiť či sa s obalom lieku nemanipulovalo. V praktickom prevedení 
ide o nálepku alebo obal, ktorý sa pri otvorení obalu lieku poškodí a nedá sa opätovne 
bez viditeľných znakov poškodenia uzatvoriť. Overovanie bezpečnostných prvkov musia 
vykonávať výrobcovia, distribučné firmy a aj osoby, ktoré majú povolenie alebo oprávnenie 
dodávať lieky verejnosti. 
 Celú verifikáciu po technickej a aj po právnej stránke má na starosť tretia nezávislá 
strana. 

   Cesta receptu a lieku
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Ako napísať správne lekársky 
predpis?

Odpoveď na túto otázku sa pokúsime presne popísať v nasledujúcej kapitole. Ale 
otázku si môžeme postaviť inak. Je vôbec možné vypísať lekársky predpis nesprávne, ak sa 
dnes už používajú moderné počítače s modernými zdravotníckymi programami a moderným 
príslušenstvom? Odpovedať na takto formulovanú vetu je oveľa jednoduchšie a kratšie. 
Áno,  dá sa. Je síce pravda, že uzákonením povinnosti generickej preskripcie mnohí lekári, 
ktorí si dovtedy pri písaní receptov vystačili s perom, boli nútení začať používať počítače, 
chybovosť alebo omylnosť sa hlavne v prvých mesiacoch platnosti zákona zvýšila. 

Na jednej strane je lekársky predpis napísaní počítačovým programom a vytlačený 
tlačiarňou čitateľný, ale na druhej strane, napríklad ak si lekár z ponúkaného zoznamu liekov 
vyberie balenie lieku alebo silu lieku, ktorá nie je kategorizovaná, počítačový program vytlačí 
názov lieku a nie generický názov liečiva a takto napísaný lekársky predpis je podľa platnej 
legislatívy neplatný. Aby ste si to vedeli názorne predstaviť uvedieme vám jeden príklad.
Lekár chce predpísať liek Agen, ktorý má účinnú látku amlodipín, ktorá sa nachádza 
v zákonom danom zozname liečiv spadajúcich pod generickú preskripciu, preto by mal byť  
lekársky predpis napísaný nasledovne – obrázok 4. 
 Len takto vypísaný lekársky predpis je správny. Avšak keď si lekár v ponúkanom 
zozname liekov označí riadok, v ktorom sa síce nachádza Agen, ale vyberie 56 tabletové 
balenie, toto balenie neexistuje, nevyrába sa, ale je registrované a teda sa v zozname liekov 
nachádza. Každý počítačový program upozorňuje iba na registrované lieky, najčastejšie 
na začiatku riadku sa nachádza x. Po označení tohto lieku bude lekársky predpis vyzerať 
nasledovne – obrázok 5.

   Ako napísať správne lekársky predpis?
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Obrázok 4 - správne vypísaný lekársky predpis                   Obrázok 5 - nesprávne vypísaný   
                                                                                                  lekársky predpis

Takto vypísaný lekársky predpis nezodpovedá platnej legislatíve, a preto sa pacient 
musí vrátiť, aby svoj omyl napravil. Tento príklad môžeme pokladať aj za odpoveď na 
otázku ako teda napísať lekársky predpis správne. Ovládaním počítačového programu, 
ktorý používame, sa zvýhodňujeme, ale počítačový program nestačí sám na to, aby sme 
nepotrebovali poznať a vedieť všetky súčasti lekárskeho predpisu a jeho legislatívne 
náležitosti.
 Ďalší pokrok nastal pri zavedení eHEALTu a aj eRECEPTU. Elektronizácia 
zdravotníctva priniesla mnohé pozitíva. Jedným z nich je overenie pacienta v reálnom čase, 
teda jeho aktuálnu príslušnosť k danej zdravotnej poisťovni a či sa v rámci jeho zdravotného 
poistenia nevyskytuje nijaká finančná dlžoba voči poisťovni. To, že lekár a aj lekárnik vie 
overiť či pacient je aktuálne poistený, znižuje finančné zaťaženie oboch strán, pretože vedia 
aktuálne pacienta považovať za samoplatcu a tým pádom všetky zdravotné výkony u lekára 
a lieky vydané v lekárni platí pacient sám a nečaká sa na preplatenie účtov zo zdravotnej 
poisťovne. 
 Po niekoľkých mesiacoch skúseností s eRECEPTOM môžeme uviesť niekoľko 
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príkladov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vystavovaní a vyzdvihovaní eRECEPTU. Problém 
s eRECEPTOM môže byť ak sa lekár nepodpíše, teda elektronicky nepotvrdí vypísanie 
eRECEPTU, nevytvorí preskripčný záznam podpísaný elektronickým podpisom v elektronickej 
zdravotnej knižke či pokiaľ sa papierová verzia lekárskeho predpisu nezhoduje s jeho 
elektronickou verziou. Pokiaľ pacient nemá papierový recept a lekár nevytvoril správne 
eRECEPT, lekárnik nemôže požadované lieky vydať a pacient sa musí vrátiť do ambulancie, 
aby lekár eRECEPT skompletizoval. Iný problém je, že lekár vytvorí aj papierovú verziu 
lekárskeho predpisu, ale tá nie je totožná s elektronickou formou. Pokiaľ je rozdiel v počte 
balení a v elektronickom zázname je nižší počet balení liekov ako na papierovom predpise, 
lekárnik vydá menšie množstvo balení. Ak však je v elektronickom zázname vyšší počet 
balení ako na papierovej verzii, lekárnik musí konzultovať s lekárom aké množstvo treba 
vydať alebo má právo odmietnuť vydať na daný recept liek. V prípade ak sa nezhoduje sila 
lieku a dávkovanie, lekárnik môže odmietnuť výdaj a pacient sa musí vrátiť k lekárovi. 
 Problematickým bodom je aj situácia, kedy pacient musí mať papierový predpis, nielen 
jeho elektronickú formu, a to predovšetkým keď ide o výdaj omamných a psychotropných 
látok II. skupiny. Pre predpis týchto liečiv treba vytvoriť elektronický záznam a vytlačiť ho 
trikrát, pretože kontrolná dokumentácia sa naďalej vedie v papierovej a nie v elektronickej 
podobe, teda jeden výtlačok ostáva naďalej u lekára, jeden v lekárni a jeden sa posiela do 
poisťovne. 

   Ako napísať správne lekársky predpis?
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Lekársky predpis 

   Klasická, štandardná papierová podoba lekárskeho predpisu sa píše na špeciálne 
receptúrne tlačivo (obrázok 6). eRECEPT má totožnú štruktúru ako jeho papierová podoba, 
po vytlačení má receptúrne tlačivo jednotnú dĺžku aj šírku. V podstate či papierová alebo 
elektronická verzia, pravidlá sú stále rovnaké, iba v elektronickej podobe sú niektoré kroky 
jednoduchšie, keďže lekár vypisuje eRECEPT v zdravotnej dokumentácii pacienta (netreba 
opätovne vypisovať personalia aegroti). Niektoré náležitosti v rámci eRECEPTU sa však 
dodržiavajú oveľa striktnejšie, a to napríklad dodržiavanie dátumu výdaja lieku, zákonom 
stanovenej doby dokedy sa daný liek musí vybrať (viac v časti dátum v tejto kapitole). Celé 
receptúrne tlačivo sa dá rozdeliť tématicky na niekoľko častí:

1. Inscriptio (Záhlavie) -  v hornej časti tlačiva je predtlačený názov „Lekársky predpis“ 
a evidenčné sériové číslo receptu. Sériové číslo receptu sa používa na evidenciu 
lekárskych predpisov pri ich nákupe lekárom, pri prepisovaní lieku na výpis 
z lekárskeho predpisu, pri manipulovaní s predpismi v poisťovniach a pri odcudzení 
a strate lekárskych predpisov. Každé jedno tlačivo lekárskeho predpisu je originál, 
nesmie sa kopírovať a ani inak množiť. V pravom rohu sa nachádza priestor pre kód 
lekára. Každý lekár má svoj vlastný kód, z ktorého sa dá vyčítať jeho odbornosť či 
špecializácia. Kód lekára nesmie byť napísaný rukou, ale vytlačený či opečiatkovaný. 
Ak lekár predpisuje recept na službe lekárskej prvej pomoci (LSPP), odtlačí do tohto 
miesta aj kód poskytovateľa daného zdravotného zariadenia. 

2. Personalia aegroti - táto časť receptu sa týka osobných údajov pacienta. Musí 
obsahovať meno, priezvisko, aktuálnu adresu a rodné číslo pacienta. Rodné číslo 
pacienta je dôležité kvôli evidencii daného pacienta v zdravotnej poisťovni. Každá 
zdravotná poisťovňa eviduje svojich poistencov pod rodným číslom, až následne pod 
menom a priezviskom. Preto je správne a čitateľne opísané rodné číslo nevyhnutné 
pre zaplatenie úkonu či lieku poisťovňou. Ak sa na recept predpisuje liek hradený 
na základe zdravotného poistenia, tak sa na receptúrne tlačivo musí napísať aj 
číselný kód zdravotnej poisťovne. Ak lekár predpisuje liek, ktorý uhrádza zdravotná 
poisťovňa, ale on so zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu, prečiarkne 
miesto na vpísanie kódu zdravotnej poisťovne. 

3. Praescriptio -  sa skladá z oslovenia lekárnika (Invocatio) a vlastného predpisu lieku 
(ordinatio), z množstva vydaných balení (subscriptio) a z popisu užívania pre pacienta 
(signatura).
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  Invocatio (oslovenie lekárnika) - predstavuje ho časť receptu začínajúca 
latinskou skratkou Rp. – recipe (vezmi). Z historického hľadiska sa skratka Rp. 
vysvetľuje ako skratka zo slova Recipiatur (predpis). V anglosaských krajinách je 
zaužívaný symbol R, čo môže súvisieť so vzývaním Jupitera (In nomine Jovis – 
v mene Jupitera) a táto skratka vyplýva z jeho astronomického znaku. Skratka recipe 
Rp. sa na recepte nachádza len raz. Pri predpisovaní dvoch liekov sú lieky oddelené 
medzerou alebo pomlčkou. Nad skratkou Rp. sa nachádza miesto pre vpísanie 
diagnózy a registračného kódu lieku. 

 Diagnóza sa vyjadruje písmenom a dvojmiestnym číslom podľa platnej 
medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov. 
Registračný kód lieku prideľuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv pri registrácii. Okrem 
týchto náležitostí musí lekársky predpis obsahovať aj ATC kód liečiva.

Ordinatio (vlastný predpis lieku) – vlastný predpis hromadne vyrábaného 
lieku alebo individuálne pripravovaného lieku. Na jedno tlačivo lekárskeho predpisu 
možno predpisovať najviac dva druhy liekov.  Ak hromadne vyrábaný liek existuje 
vo viacerých liekových formách, píše lekár aj údaje o liekovej forme, množstve 
v jednom balení vyjadrenom v hmotnostných, objemových a kusových jednotkách. 
Ak hromadne vyrábaný liek existuje s rôznou dávkou účinnej látky, lekár informuje 
o obsahu liečiva v jednej dávke. 

Subscriptio – v tejto časti uvádza lekár pre lekárnika pokyn na vydanie 
presného počtu originálnych balení hromadne vyrábaného lieku. Ak lekár predpisuje 
viac ako jedno originálne balenie, vyznačí daný počet rímskou číslicou a prepisom 
rímskeho čísla v latinčine. Pri predpisovaní individuálne predpisovaného lieku v tejto 
časti dáva pokyn na úpravu lieku do konkrétnej liekovej formy.

Signatura – časť receptu, v ktorej lekár uvádza návod na použitie lieku 
v jazyku pacienta. Lekár v tejto časti určuje, akým spôsobom a v akom množstve sa 
má daný liek užívať. Návod na použitie lekárnik kontroluje a zrozumiteľne prepisuje 
na vydávaný liek. Táto časť sa nemusí písať v latinčine.

4.  Dátum – nevyhnutnou časťou predpisu je dátum, kedy bol lekársky predpis napísaný, 
z dôvodu obmedzenej platnosti predpisu. Platnosť lekárskeho predpisu je sedem dní 
na hromadne vyrábané a individuálne pripravované lieky, ak neobsahujú antibiotiká, 
chemoterapeutiká alebo omamné látky. Predpis na lieky s obsahom omamných látok 
má platnosť päť dní. Tri dni platí predpis na lieky s obsahom protimikrobiálnych liečiv 
a chemoterapeutík. Jeden deň má platnosť lekársky predpis na lieky predpísané 
lekárom lekárskej služby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej služby. 
Deň vystavenia lekárskeho predpisu sa do lehoty platnosti nezapočítava.  

5. Nomen et sigilum – na záver predpisu lekár otlačí na recept svoju pečiatku a podpíše 
sa. Neopečiatkovaný a nepodpísaný recept je neplatný a lekárnik nemôže na takýto 
recept liek vydať.
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Obrázok 6 - Lekársky predpis

Tieto náležitosti sú právne záväzné. Základom správne predpísaného receptu sú vo 
veľmi zjednodušenej podstate tri riadky – názov lieku alebo liečiva, počet balení a správne 
dávkovanie. Samozrejme, že na recepte treba vyznačiť aj iné dôležité veci, ako napríklad 
odporúčanie odborného lekára a aj indikačné obmedzenia. 

Ak predpisovaný liek je preskripčne obmedzený a lekársky predpis vypisuje praktický 
lekár, je povinný na zadnú stranu receptu napísať: „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO 
LEKÁRA“: meno a priezvisko špecialistu, ktorý daný liek odporučil, jeho kód a aj kód 
zdravotníckeho zariadenia (kód poskytovateľa) a dátum, kedy bol daný liek odporúčaný. 
Odporúčanie špecialistu má platnosť pol roka. K týmto údajom priloží podpis a odtlačok 
svojej pečiatky. 

Ak je predpisovaný liek indikačne obmedzený, čo vlastne znamená, že je hradený 
zdravotnou poiťovnou iba na stanovené diagnózy, treba uviesť správnu, aktuálnu 
a indikačnému obmedzeniu vyhovujúcu diagnózu. Ak diagnóza nie je uvedená správne, liek 
si hradí sám pacient. 

Elektronická verzia receptu prináša možnosti, ktoré sa občas vyskytovali aj na 
papierovej podobe, ale nebolo možné takto predpisovať lieky hradené zdravotnými 
poisťovňami. Jedná sa o funciu „REPETETUR“, teda opakované vydávanie lieku na základe 
elektronického predpisu bez nutnej návštevy lekára. Takto označený predpis je platný 12 
mesiacov a je na ňom uvedený počet balení, ktorý je pacientovi možné vydať. 

Na receptúrnom tlačive sa nachádzajú ešte aj miesta, ktoré vyplňuje farmaceut 
v lekárni. Do dvoch stĺpcov označených hradí poisťovňa, hradí pacient, sa vpisuje suma, 
ktorú má uhradiť za predpísaný liek pacient a poisťovňa. Do miesta poradové číslo receptu je 
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vpísaný dátum vydania lieku a jeho číslo, aby sa mohol nájsť v databáze lekárne. V spodnom 
riadku receptu sa nachádzajú miesta, kde sa podpisujú pracovníci lekárne, ktorí vydávali, 
či spolupracovali pri vydávaní lieku pacientovi alebo spolupracovali pri lieku individuálne 
pripravovanom.  
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Lekársky predpis na vakcínu

 Vakcína, očkovacia látka je liek, ktorý je aplikovaný do organizmu s účelom navodenia 
imunizácie organizmu proti špecifickej chorobe. Tento druh lieku sa musí skladovať za 
špecifických teplotných podmienok, a to pri 4-6˚C, v chladničke. V kontexte receptúrnej 
propedeutiky vakcíny môžeme rozdeliť na tie, ktoré sú v zozname povinného očkovania 
a na vakcíny, ktoré sú nad rámec povinného očkovania.  
 Vakcíny zaradené v zozname povinného očkovania sú plne hradené zdravotnou 
poisťovňou, teda nemajú doplatok. V tomto prípade je najjednoduchšie, ak lekár alebo 
zdravotná sestra vyzdvihne vakcíny určené pre plánované očkovanie konkrétnych pacientov 
v lekárni na základe vypísaných lekárskych predpisov. Po prebratí si vakcín osobne vie lekár 
zaručiť a aj zabezpečiť dodržané teplotné podmienky pre vakcíny.
 Vakcíny nad rámec povinného očkovania, teda vakcíny doplnkové, majú vo väčšine 
prípadov doplatok pacienta alebo sa hradia v plnej sume pacientom. V tomto prípade si 
pacient vyzdvihuje vakcínu v lekárni sám na základe lekárskeho predpisu a musí byť dôrazne 
upozornený na nutnosť dodržať skladovacie podmienky.
 Pri tejto skupine liekov je dôležité, aby lekár dodržiaval indikačné obmedzenia 
a vpisoval jeho splnenie do lekárskeho predpisu. Pri chrípkových vakcínach sa v rámci 
indikačného obmedzenia očkujú deti, starší ľudia a ľudia s určenými pridruženými diagnózami 
(napríklad diabetes mellitus) v zmysle podmienok povinného očkovania, teda pacient 
nebude na vakcínu doplácať. Lekár však musí splnenie podmienok indikačných obmedzení 
vyjadriť na lekárskom predpise buď vypísaním správnej diagnózy, alebo opisom primárneho 
ochorenia na druhej strane lekárskeho predpisu. Pri chrípkových vakcínach je každoročne 
ich postavenie v rámci kategorizácie prehodnocované a v posledných rokoch zdravotné 
poisťovne uhrádzajú toto očkovanie všetkým záujemcom. Aj v tejto situácii sa musí však 
splnenie indikačného obmedzenia potvrdzovať na lekárskom predpise.
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Lekársky predpis na omamnú 
a psychotropnú látku II.skupiny

Lieky s obsahom omamných látok a psychotropných látok II. skupiny predpisujú 
lekári na osobitných tlačivách lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom 
(Obrázok 7). Ak lekár predpisuje liek s obsahom omamnej látky, môže na recept napísať 
maximálne jeden druh lieku. Lekársky predpis na lieky s obsahom omamnej látky vyplní lekár 
trojmo. Prvopis a prvú kópiu vydá pacientovi, druhú kópiu si ponechá. Lekáreň pri evidencii 
použije prvopis ako doklad k faktúre zdravotnej poisťovni, kópiu ako doklad k záznamu o 
výdaji lieku s obsahom omamnej látky. Pri predpisovaní lieku s obsahom omamnej látky 
lekár je povinný napísať čitateľne názov lieku, arabskou číslicou vyznačiť množstvo účinnej 
látky v jednej liekovej forme a prepísať číslicu latinsky aj s objemovou jednotkou. Počet 
originálnych balení sa ráta na kusy a na liekovú formu. Lekár nemôže napísať ľubovoľné 
množstvo liekov s obsahom omamných látok, ale po prepočítaní dávkovania môže pacientovi 
predpísať liečebnú dávku na jeden mesiac.

Napriek eRECEPTU, lekársky predpis na lieky s obsahom omamných látok 
a psychotropných látok II. skupiny sa naďalej vypisujú na papierovú podobu receptu. 

V lekárni pri preberaní lieku s obsahom omamnej látky si lekárnik overí totožnosť 
osoby, ktorá daný liek preberá a na zadnú stranu receptu napíše jej meno a priezvisko, 
rodné číslo a číslo občianskeho preukazu. Prevzatie lieku pacient potvrdí svojím podpisom. 

Obrázok 7 - Lekársky predpis na lieky s obsahom omamných látok a psychotropných látok 
II. skupiny
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Napríklad, ak chce lekár predpísať 2 balenia lieku Durogesic v sile 50 mikrogramov v jednej 
liekovej forme, ktorého jedno balenie obsahuje 5 náplastí, praescriptio „opiátového receptu“ 
má teda vyzerať nasledovne. 

Rp.
Durogesic 50 mg empl. (microgrammata quinquaginta)
Empl. Orig. No X (decem)
D.S. 1 náplasť na 72 hodín

   Lekársky predpis na omamnú a psychotropnú látku II.skupiny
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Lekársky predpis na indviduálne 
predpisovaný liek

Lekársky predpis na individuálne pripravovaný liek je písomný príkaz zostavený podľa 
určitých pravidiel, v ktorom lekár žiada lekárnika, aby pripravil určitý liek. 

Lekársky predpis na liek, ktorý má byť vydaný ako individuálne pripravovaný, musí 
obsahovať i základné údaje, teda druhy a množstvá surovín, podľa ktorých má byť liek 
pripravený a aj liekovú formu, do ktorej majú byť suroviny spracované. Pri individuálne 
pripravovaných liekoch musí lekár vedieť spojiť svoje farmakologické a aj klinické vedomosti 
so základnými vedomosťami o pravidlách zostavovania liekov a o ich možnostiach prípravy 
v lekárni. 

Pri individuálne predpisovaných liekoch má aj lekárnik významnú zodpovednosť. 
Musí postupovať nie len podľa zákona, ale musí dodržiavať aj zákonitosti Slovenského 
farmaceutického kódexu a Európskeho liekopisu. Ak je predpis v rozpore s platným právnym 
ustanovením o predpisovaní a vydávaní liekov, lekárnik liek nesmie pripraviť a vydať. Ak je 
prekročená maximálna dávka a toto prekročenie nie je lekárom riadne označené (označuje 
sa výkričníkom a vypísaním dávky slovom), lekárnik si rozpor v dávkovaní overuje u lekára. 
V prípade nedosiahnuteľnosti lekára, lekárnik opraví dávku na terapeutickú, opravu označí 
svojím podpisom a zmenu oznámi lekárovi dodatočne. Ak by príprava lieku podľa predpisu 
znehodnotila daný liek, lekárnik vykoná nutné opravy v predpise. Zámenu liečiv, ktoré 
sú zodpovedné za terapeutický účinok, lekárnik smie vykonať až po dohovore s lekárom, 
pomocné látky môže lekárnik podľa potreby obmieňať. 

Na recepte pre individuálne predpisovaný liek je najdôležitejšia časť predpisu 
ordinatio. V tejto časti sa nachádzajú názvy a dávky jednotlivých liečiv a pomocných látok, 
surovín. Názvy jednotlivých surovín sa píšu pod seba, každá zložka na osobitný riadok. 
Tieto názvy sa píšu zásadne latinsky s veľkým začiatočným písmenom. V praxi sa často 
vypúšťajú latinské koncovky. Latinské názvy jednotlivých liečiv na prípravu individuálne 
pripravovaných liekov sa píšu vždy v druhom páde. Dávky jednotlivých liečiv sa udávajú 
vždy v gramoch a píšu sa v desiatkovej sústave. Ak lekár použije iné vyjadrenie (ml) musí 
číselný údaj doplniť o danú značku. 

Pri predpisovaní jednotlivých liečiv sa môže dodržiavať zaužívaná postupnosť 
uvádzania zložiek. Udáva sa najskôr základné liečivo, ktoré určuje hlavný účinok 
predpisovaného lieku (remedium cardinale, basis), potom jednu alebo viac podporných, 
pomocných látok (remedium adjuvans), ktoré základný účinok lieku doplňujú a umožňujú 
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koexistenciu liečiva a liekovej formy. Ďalej sa píšu upravujúce látky, ktoré umožňujú 
odstrániť nežiaduce vlastnosti (chuť, vzhľad) základného liečiva alebo pomocných látok 
(remedium corrigens). Ako posledné sa môže písať vehikulum, teda látka podieľajúca sa na 
tvorbe liekovej formy i celkovej hmotnosti či objemu lieku. 

Odlišnosťou na lekárskom predpise na individuálne pripravovaný liek je časť 
subscriptio. Tieto pokyny sa okrem signatúry píšu latinsky. Táto časť receptu začína pokynom 
Misce (M., miešaj), keďže sa liek skladá z viacerých liečiv. Potom nasleduje údaj o liekovej 
forme fiat pulvis (M.f.pul.), fiat solutio (M.f.sol.), fiat unguentum (M.f.ung.). Týmto pokynom 
oznamuje lekár lekárnikovi akú liekovú formu požaduje, to znamená v akej liekovej forme 
sa predpísané suroviny majú dostať do rúk pacienta. Tento pokyn je veľmi dôležitý kvôli 
technologickému postupu, ktorý ovláda práve lekárnik. Ak si lekár želá, aby pacient dostal 
dané suroviny v podobe roztoku, lekárnik vie, ako ten roztok pripraviť. Niektoré suroviny sa 
môžu iba zmiešať, ale je mnoho takých, ktoré sú vo vode rozpustné iba za tepla, poprípade 
nie sú vôbec rozpustné a preto ich treba rozpustiť vo vhodnom rozpúšťadle. Pokynom 
„miešaj tak, aby vzniklo“ lekárnik vyberá správny technologický postup a je zaň zodpovedný. 
Výberom správneho technologického postupu sa predchádza vytvoreniu farmaceutických 
interakcií. 

Predpis na individuálne pripravovaný liek sa zostavuje na jednu výrobnú dávku. Teda 
ak chce lekár predpísať 100,0 gramov masti, vystačí si s predpisom účinnej a pomocných 
látok, s údajom liekovej formy a s pokynom na označenie. 

Ak chce však predpísať delené liekové formy ako napríklad kapsule alebo čapíky, má 
niekoľko možností ako oznámiť lekárnikovi dávku jednotlivej delenej liekovej formy. Teda 
ak na predpise je rozpis na jednu liekovú formu, teda ak sa majú dané hmotnostné údaje 
násobiť počtom pripravených liekových foriem, lekár uvedie latinsky Dentur tales doses no. 
(D.t.dos.No) – nech sú dané také dávky s počtom liekových foriem. Ak sa liečivá predpíšu 
v celkovom množstve a toto množstvo má byť podelené na jednotlivé dávky, píše sa Divide 
in doses aequales (Div. in dos. aeq. No) – rozdeľ na také dávky. Počet dávok sa píše rímskou 
číslicou a latinky slovom. 

Balenie a označovanie individuálne pripravovaného lieku má na zodpovednosť 
lekárnik. Pri nedelených liekových formách lekárnik zvolí čo najlepší obal (kelímok, 
opodeldok, fľaša) pre danú liekovú formu a označí ju signatúrou, teda s pokynom na užívanie. 
Signatúry (nálepky nalepené na obale) sa farebne odlišujú pre vonkajšie a vnútorné použitie 
pripraveného lieku. Na vnútorné použitie sa používajú biele nálepky, na vonkajšie sa 
používajú červené. Ak si to charakter lieku vyžaduje, v signatúre sa nachádzajú aj špeciálne 
upozornenia, ktoré musia byť prenesené na daný liek, napríklad Ven! (Jed!).  
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Lekársky poukaz na zdravotnú 
pomôcku

 Lekársky poukaz na zdravotnú pomôcku (Obrázok 8) má iné rozmery ako lekársky 
predpis alebo výpis z lekárskeho predpisu. Okrem iných rozmerov sa odlišuje od lekárskeho 
predpisu aj tým, že lekár môže napísať na poukaz iba jednu zdravotnú pomôcku. Poukaz 
na zdravotnú pomôcku platí jeden mesiac od dátumu predpísania. Zdravotné pomôcky sa 
na poukaz píšu podľa aktuálneho vestníka, ktorý platí tri mesiace. Pri prevzatí zdravotnej 
pomôcky pacient podpisom na zadnej strane poukazu svojím podpisom potvrdzuje prevzatie 
pomôcky. Pri preskripčnom obmedzení platia rovnaké zákonitosti ako pri predpisovaní 
liekov na lekársky predpis. V rámci novelizácie Zákona o lieku môžu po splnení zákonných 
podmienok zdravotnú pomôcku vypisovať aj zdravotné sestry. 

Obrázok 8 - Lekársky poukaz na zdravotnú pomôcku

   Lekársky poukaz na zdravotnú pomôcku

Kód lekára

Rodné číslo
BC ❉  1564166

poisťovňa

Predpísal - dátum, odtlačok pečiatky, podpis

Vydal - dátum, odtlačok pečiatky, podpisSchválil - dátum, odtlačok pečiatky, podpis

Odôvodnenie predpisu pomočky:

euro eurocent cent
pacient

Priezvisko a meno

Predpísaná pomočka

Vydaná pomočka

Bydlisko

Prijal dňa Poradové číslo Pripravil

Spolu

U h r a d í

Dg.

Kód

Kód

Zdravotná poisťovňa poistenca

Lekársky poukaz

Potreba pomočky: trvalá             dočasná

http://www.olha.sk/e-74290-poukaz-na-zdravotnu-pomocku-a5-blok--50-list
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Výpis z lekárskeho predpisu

Tlačivo výpis z lekárskeho predpisu (Obrázok 9) je používané iba v lekárňach a medzi 
lekárňami. Umožňuje lekárnikovi vypísať jeden druh lieku z pôvodného lekárskeho predpisu, 
ak daný liek nemal na sklade a pacient si môže liek zaobstarať v inej lekárni. Teda v jednej 
lekárni liek nebol, pacient na liek nechcel čakať a chce si liek vyzdvihnúť inde, v inej lekárni.

Na výpis z lekárskeho predpisu sa nesmie vypisovať liek s obsahom omamnej látky 
(recept s modrým pruhom). Samozrejme všetky zákonné povinnosti pri vypisovaní, opisovaní 
lekárskeho predpisu musia byť zachované – inscriptio, personalia aegroti, praescriptio, 
datum a nomen et sigilum, ale aj všetky údaje napísané lekárom (odporúčanie). 

Obrázok 9 - Lekársky predpis a výpis z lekárskeho predpisu

Pri prepisovaní lieku na výpis z lekárskeho predpisu sa na výpis z lekárskeho predpisu 
píše len počet balení, ktoré pacientovi neboli vydané, opisujú sa základné informácie 
o lekárovi a pacientovi. Je dôležité, aby na pôvodnom recepte bolo napísané sériové číslo 
výpisu z lekárskeho predpisu a na výpise z lekárskeho predpisu sériové číslo lekárskeho 
predpisu, čo uľahčí spárovanie lekárskeho predpisu a výpisu z lekárskeho predpisu 
v zdravotnej poisťovni pacienta (Obrázok 10).
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Obrázok 10 - Ukážka vypísania výpisu z lekárskeho predpisu

   Výpis z lekárskeho predpisu

Amlodipin p.o. 5 mg (28-30) ks
Exp.orig N° I (unam)
D.S. 1-0-0
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Dg.
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Zdravotná poisťovňa poistenca

Lekársky predpis

Amlodipin p.o. 5 mg (28-30) ks
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D.S. 1-0-0

Exp.2x - 1x N.V. EB 0725801

1.1.2016
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EB  0725901
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pacient
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Rp.
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Výpis z lekárskeho predpisu

Amlodipin p.o. 5 mg (28-30) ks
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AA 0972203

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCIuipZL288gCFcjwJgodjbkDnQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ofisprofis.sk%2Fzdravotnicke-tlaciva%2F33510-lekarsky-predpis-recept-sypany-biely-a6.html&psig=AFQjCNH5T_HiOeqnbiCVDFMIuaEjxuc2sA&ust=1446628721528696
http://www.olha.sk/e-67677-vypis-z-lekarskeho-predpisu-a6-blok-100-ks
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Hromadne vyrábaný liek

Hromadne vyrábaný liek je liek vyrábaný konkrétnou farmaceutickou firmou, do 
lekárne sa dostáva v definovanej liekovej forme v originálnom balení, s priloženou písomnou 
informáciou pre pacienta, a v tejto nezmenenej podobe sa dostáva k pacientovi. Hromadne 
vyrábané lieky podliehajú registrácii – žiadosti o povolenie na uvedenie na trh. Až potom sú 
lieky sprístupnené pacientom. Posudzovanie žiadosti o povolenie na uvedenie na trh môžu 
výrobcovia hromadne vyrábaných liekov podať ako centralizovanú celoeurópsku cestou 
cez EMA alebo ako národnú žiadosť cez ŠUKL. 

V prípade centralizovaného postupu predložia farmaceutické firmy žiadosť o povolenie 
uvedenia na trh agentúre EMA. V EMA Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) alebo 
Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) uskutočnia vedecké posúdenie žiadosti a 
poskytne alebo neposkytne sa odporúčanie o uvedenie lieku na trh. Následne Európska 
komisia vydá povolenie na uvedenie na trh, ktoré je platné vo všetkých členských štátoch 
a aj v štátoch EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko). Centralizovaným postupom musia 
byť schvalované humánne lieky, ktoré obsahujú novú účinnú látku na liečbu HIV, AIDS, 
nádorových ochorení, diabetu mellitu, neurodegeneratívnych ochorení, autoimunitných, 
imunitných ochorení a vírusových ochorení, ako aj lieky vyrábané biotechnologickým 
postupom, lieky na inovatívnu terapiu (génová, somatická bunková, produkty tkanivového 
inžinierstva) a lieky na zriedkavé choroby (orphan drugs). 

Väčšina používaných liekov je schválená národnou cestou hlavne, že buď boli tieto 
lieky schválené ešte pred vznikom agentúry EMA, alebo ich firmy chceli registrovať len 
v niektorých krajinách EMA. Pokiaľ sa liek schvaľuje národnou inštitúciou (u nás ŠUKL), 
ide o decentralizovaný postup alebo sa žiada o povolenie na uvedenie lieku na trh 
procesom vzájomného uznávania, pokiaľ bol už liek schválený inou krajinou EÚ. Pri procese 
vzájomného uznávania si členské štáty uznávajú povolenia o uvedenie na trh medzi sebou 
vzájomne. Teda jeden štát vydá povolenie na základe žiadosti a ostatné členské štáty toto 
povolenie uznajú. V prípade decentralizovaného postupu sa liek, ktorý ešte nie je povolený 
v EÚ, povolí v niekoľkých členských štátoch súčasne (Obrázok 11).  

   Hromadne vyrábaný liek
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Obrázok 11 - Schéma možných postupov registrácie liekov
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Originálny liek 

  Originálny liek je liek, ktorý bol inovatívne vyvinutý (jediný svojho druhu) a jeho 
výrobca vlastní tzv. patent. Patentová ochrana trvá 20 rokov a ochraňuje investície výrobcu 
originálneho lieku tým, že mu poskytne výhradné práva predávať liek počas platnosti 
patentu. Keď sa patent (alebo iná forma exkluzivity na liek) končí, iní výrobcovia môžu 
požiadať príslušnú liekovú agentúru o povolenie predávať lieky s rovnakou účinnou látkou, 
tzv. generické lieky.
 Ako originálny liek je označovaný liek, ktorý obsahuje jednu alebo viac účinných 
látok chránených patentom alebo autorským osvedčením (duševné vlastníctvo). Môže 
obsahovať aj novú kombináciu účinných látok alebo existujúcu účinnú látku s novým 
prídavnými látkami, ktoré zvyšujú účinnosť liekov. 
 Bez farmaceutického výskumu a nových originálnych liekov by sa nepodarilo 
v posledných niekoľkých rokoch zmeniť zdravotný stav miliónov ľudí. Originálne lieky 
pomohli predĺžiť život, zvýšiť priemernú dĺžku života a znížiť mieru úmrtnosti na nádorové 
či kardiovaskulárne ochorenia. Umožnili pacientom s chronickými chorobami viesť 
plnohodnotný život. Výskum a vývoj originálneho liečiva-lieku je drahý a predstavuje vždy 
mieru rizika, pretože sa po ukončenom výskume a vývoji nemusí uvedenie originálneho lieku 
do klinického použitia podariť. V celosvetovom meradle za posledných 40 rokov vďačíme 
originálnym farmaceutickým spoločnostiam za 90 % všetkých objavov originálnych liekov, 
pričom cena za zlyhanie vo výskume a vývoji predstavuje 75 % vloženej sumy (približne 1 
miliarda eur).

Pri originálnych liečivách–liekoch firma, ktorá liek vyrába, má možnosť, práve kvôli 
finančným nákladom, svoj objav chrániť patentom – predstavuje istú podobu duševného 
vlastníctva. Duševné vlastníctvo sa delí do niekoľkých kategórií, ku ktorým patria oblasti 
patentov, obchodných známok, autorských práv a obchodných tajomstiev. Patenty sa 
používajú u vynálezov nových výrobkov a u procesov vo vedeckých oblastiach. Chránia 
investorov tým, že im zaručujú právo podržať si výsadné vlastníctvo ich vynálezu počas 
určitej obmedzenej doby, obyčajne 20 rokov od registrácie patentu. Táto ochrana 
umožňuje investovať do výroby a vývoja nových technológií, nakoľko patenty v značnej 
miere garantujú istotu návratnosti vynaložených prostriedkov. Farmaceutický priemysel 
spojený s výskumom nových molekúl významne súvisí s patentovou ochranou, bez ktorej 
by nemohol pokračovať vo vývoji nových liekov. 

Patentová ochrana originálneho lieku môže byť rôzneho rozsahu. Pokiaľ trvá 
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patentová ochrana originálneho liečiva alebo lieku, nie je možné zaregistrovať generický 
liek s obsahom daného patentovo chráneného liečiva. Dobu patentovej ochrany stanovuje 
Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (patentový zákon) č. 435/2001 Z.z.  

Po skončení patentovej ochrany sa môžu na farmaceutický trh implementovať 
generické lieky obsahujúce liečivo doteraz chránené patentom. 

   Originálny liek
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Vývoj nového liečiva - lieku

Vývoj nového liečiva–lieku sa vďaka implementácii nových technologických 
a vývojových postupov radikálne zmenil. Akceptovanie nových procesov výroby presunulo 
nielen pozornosť ale hlavne finančné investície z predklinického na klinický výskum. Viac 
ako 50 % vynaložených finančných prostriedkov sa minie pri fázach I-III klinického skúšania, 
pričom vývoj jedného nového liečiva-lieku predstavuje približne investície v hodnote jednej 
miliardy eur. 

Predklinický výskum začína objavením liečiva, jeho nasyntetizovaním a vývojom 
liekovej formy. V predklinickom výskume sa uskutočnia krátkodobé a dlhodobé 
farmakologicko-toxikologické výskumné procesy. V predklinickom vývoji nového lieku-
liečiva je dôležité dodržiavať zásady správnej laboratórnej praxe (GLP).

Klinická časť výskumu a vývoja nového lieku–liečiva je založená na klinickom 
skúšaní rozdelenom na fázy. Fáza I klinického skúšania nie je príliš dlhá, má za cieľ prvé 
podanie človeku, uskutočňuje sa na menšom počte respondentov, predovšetkým zdravých 
dobrovoľníkoch (pacientoch). Fáza II je o niečo dlhšia ako fáza I a má za cieľ zistiť odpoveď na 
dávku liečiva-lieku a uskutočňuje sa na 100-300 pacientoch. Fáza III trvá približne tri roky, 
jej cieľom je overiť účinnosť na cielenej skupine, v podobe multicentrickej, randomizovanej 
klinickej štúdie. Fáza IV klinického skúšania má rôzny čas trvania (niekoľko rokov) a má za 
cieľ na pacientoch zistiť dlhodobú bezpečnosť. Liek vo fáze IV klinického skúšania môže už 
byť registrovaný, teda je dostupný pre všetkých pacientov, ktorí sú však monitorovaní. Vo 
fáze I-III klinického skúšania sa dbá aj na správnu klinickú (GCP) a výrobnú prax (GMP).
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Generický liek 

Generický liek má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú 
liekovú formu ako originálny (referenčný) liek a ktorého biologická rovnocennosť 
s referenčným liekom bola dokázaná adekvátnymi skúškami biologickej dostupnosti. Môže 
sa líšiť kvalitatívnym alebo kvantitatívnym obsahom pomocných látok a môže mať aj odlišnú 
liekovú formu (napr. tablety namiesto poťahovaných tabliet).  Generický liek obsahuje 
liečivá, ktoré nie sú chránené patentom. Ide o liečivá, ktorých patent stratil platnosť alebo 
vôbec neboli chránené patentom. Z hľadiska účinku sú generické lieky rovnako účinné ako 
originálne lieky. Do ich ceny sa nezapočítavajú náklady na výskum a vývoj lieku, sú to kópie 
originálnych liekov. Generické lieky sa začali uplatnovať na farmaceuticko-klinickom trhu 
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy Svetová zdravotnícka organizácia chcela 
zlepšiť dostupnosť liekov aj v chudobnejších krajinách.

Zhodnosť v biologickej dostupnosti originálneho a generického lieku sa sleduje 
bioekvivalenčnými štúdiami. Bioekvivalenčné štúdie sa vykonávajú podľa štandardizovaných 
medzinárodných noriem a sú celosvetovo uznávané. Nie je dôležité, kto je výrobcom 
príslušného lieku ani držiteľom registračného rozhodnutia. Je tomu tak preto, že celý rad 
farmaceutických spoločností s vlastným výskumom (často nazývaných ako výrobcovia 
originálnych liekov alebo spoločností orientovaných na výskum a vývoj), ktoré na 
farmaceutický trh prinášajú nové (originálne lieky), vyrábajú aj generické lieky, alebo sú 
v kooperácii s generickými firmami.

   Generický liek
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Generická preskripcia

 Predstavuje spôsob predpisovania liekov na základe predpísania len účinnej látky v 
príslušnej liekovej forme. Ide o princíp predpisovania liekov prostredníctvom medzinárodných 
nechránených INN názvov (International Nonproprietary Name), bez použitia a uvedenia 
firemných názvov liekov. Ku generickej preskripcii sa pristúpilo s vedomím, že generické 
lieky sú rovnocenné s originálnymi liekmi, ale významne znižujú finančné zaťaženie štátu 
v rámci výdavkov verejného zdravotníctva. 
 Generická preskripcia sa dá opisným spôsobom vysvetliť aj ako predpisovanie liekov 
použitím názvu účinnej látky, liečiva. Podľa nového zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach sa liečivá uvedené v prílohe č. 1 zákona majú predpisovať 
uvedením názvu účinnej látky, liečiva, cesty podania, liekovej formy lieku, sily lieku, veľkosti 
balenia a počtu balení. Generická preskripcia sa vzťahuje len na perorálnu cestu podania 
a perorálne liekové formy. Ďalej sa vzťahuje len na jednozložkové lieky, teda nevzťahuje 
sa na kombinácie liečiv. Lieky podávané inou aplikačnou cestou, ako perorálnou, sa píšu 
ako udáva už neplatný zákon č.140/1998, teda uvedením názvu konkrétneho lieku, jeho 
liekovej formy a jeho sily. 
 Ak sa teda liečivo nachádza v prílohe 1 k zákonu č. 362/2011 Z. z. (tabuľka 1), 
musí byť predpísané generickou preskripciou pokiaľ ho chceme aplikovať p.o. Pokiaľ liečivo 
chceme aplikovať lokálne, vtedy sa liečivo–liek predpisuje cez názov lieku. 

Tabuľka 1 - Príloha 1 k zákonu č. 362/2011 Z. z.

ATC Liečivo Cesta podania
A01AA01 Fluorid sodný p.o.
A02BC01 Omeprazol p.o.
A02BC02 Pantoprazol p.o.
A02BC03 Lanzoprazol p.o.
A02BC05 Ezomeprazol p.o.
A02BX02 Sukralfát p.o.
A03AA04 Mebeverín p.o.
A03AD02 Drotaverín p.o.
A03AX04 Pinavérium p.o.
A03BB01 Butylskopolamín p.o.
A03FA01 Metoklopramid p.o.
A03FA03 Domperidón p.o.
A03FA07 Itoprid hydrochlorid p.o.
A04AA01 Ondasetrón p.o.
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A04AA02 Granisetrón p.o.
A04AD12 Aprepitant p.o.
A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o.
A05BA03 Silymarín p.o.
A06AD11 Laktulóza p.o.
A07AA11 Rifaximín p.o.
A07EA06 Budezonid p.o.
A07EC01 Sulfasalazín p.o.
A07EC02 Mesalazín p.o.
A10BA02 Metformín p.o.
A10BB01 Glibenklamid p.o.
A10BB07 Glipizid p.o.
A10BB08 Gliquidon p.o.
A10BB09 Gliklazid p.o.
A10BB12 Glimepirid p.o.
A10BF01 Akarbóza p.o.
A10BG02 Roziglitazón p.o.
A10BG03 Pioglitazón p.o.
A10BH01 Sitagliptín p.o.
A10BH02 Vildagliptín p.o.
A10BH03 Saxagliptín p.o.
A10BX02 Repaglinid p.o.
A11CA01 Retinol p.o.
A11CC01 Ergokalciferol p.o.
A11CC03 Alfakalcidol p.o.
A11CC04 Kalcitriol p.o.
A11CC05 Cholekalciferol p.o.
A12AA Vápnik p.o.
A12AA04 Uhličitan vápenatý p.o.
A12BA Draslík, horčík p.o.
A12BA01 Chlorid draselný p.o.
A12CC06 Mliečnan horečnatý p.o.
A16AX01 Kyselina tioktová p.o.
B01AC04 Klopidogrel p.o.
B01AC05 Ticlopidín p.o.
B01AC06 Kyselina acetylsalicylová p.o.
B01AC10 Indobufén p.o.
B01AE07 Dabigatranetexilát p.o.
B01AX06 Rivaroxaban p.o.
B02AA03 Kyselina aminometylbenzoová p.o.
B02BA01 Fytomenadión p.o.
B02BX01 Etamsylát p.o.
B03BB01 Kyselina listová p.o.
C01DA08 Izosorbid dinitrát p.o.
C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o.
C01DX12 Molsidomín p.o.
C01EB15 Trimetazidín p.o.
C01EB17 Ivabradín p.o.
C02AB01 L-metyldopa p.o.
C02AC05 Moxonidín p.o.
C02AC06 Rilmenidín p.o.
C02CA04 Doxazosín p.o.
C02CA06 Urapidil p.o.
C03AA03 Hydrochlórotiazid p.o.
C03BA Sulfonamidy, samotné (metipamid) p.o.
C03BA11 Indapamid p.o.
C03CA01 Furosemid  p.o. 
C03DA01 Spironolaktón p.o.
C03DA04 Eplerenón p.o.
C04AD03 Pentoxifylín p.o.
C04AX21 Naftidrofuryl p.o.
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C05BX01 Dobesilát vápenatý p.o.
C05CA54 Troxerutín p.o.
C05CX01 Tribenozid p.o.
C07AA Betablokátory, jednozložkové, 

neselektívne (metipranolol)
p.o.

C07AA07 Sotalol p.o.
C07AA17 Bopindolol p.o.
C07AB02 Metoprolol p.o.
C07AB03 Atenolol p.o.
C07AB05 Betaxolol p.o.
C07AB07 Bisoprolol p.o.
C07AB08 Celiprolol p.o.
C07AB12 Nebivolol p.o.
C07AG02 Carvedilol p.o.
C08CA01 Amlodipín p.o.
C08CA02 Felodipín p.o.
C08CA03 Isradipín p.o.
C08CA05 Nifedipín p.o.
C08CA06 Nimodipín p.o.
C08CA08 Nitrendipín p.o.
C08CA09 Lacidipín p.o.
C08CA13 Lerkanidipín p.o.
C08DA01 Verapamil p.o.
C08DB01 Diltiazem p.o.
C09AA01 Kaptopril p.o.
C09AA02 Enalapril p.o.
C09AA03 Lizinopril p.o.
C09AA04 Perindopril (arginín) p.o.
C09AA04 Perindopril (terc-butylamín) p.o.
C09AA05 Ramipril p.o.
C09AA06 Quinapril p.o.
C09AA09 Fosinopril p.o.
C09AA10 Trandolapril p.o.
C09AA11 Spirapril p.o.
C09AA13 Moexipril p.o.
C09AA16 Imidapril p.o.
C09CA01 Losartan p.o.
C09CA02 Eprosartan p.o.
C09CA03 Valsartan p.o.
C09CA04 Irbesartan p.o.
C09CA06 Candesartan p.o.
C09CA07 Telmisartan p.o.
C09XA02 Aliskiren p.o.
C10AA01 Simvastatín p.o.
C10AA02 Lovastatín p.o.
C10AA04 Fluvastatín p.o.
C10AA05 Atorvastatín p.o.
C10AA07 Rosuvastatín p.o.
C10AB05 Fenofibrát p.o.
C10AB08 Ciprofibrát p.o.
C10AC01 Cholestyramín p.o.
C10AX06 Estery omega-3-kyselín p.o.
C10AX09 Ezetimib p.o.
D01BA02 Terbinafín p.o.
G01AX05 Nifuratel p.o.
G02CB01 Bromkriptín p.o.
G02CB03 Kabergolín p.o.
G02CB04 Quinagolid p.o.
G03BA03 Testosterón p.o.
G03BB01 Mesterolón p.o.
G03CA03 Estradiol p.o.
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G03CA04 Estriol p.o.
G03CX01 Tibolón p.o.
G03DA02 Medroxyprogesterón p.o.
G03DA04 Progesterón p.o.
G03DB04 Nomegestrol acetát p.o.
G03DC02 Noretisterón p.o.
G03GB02 Klomifén p.o.
G03HA01 Cyproterón p.o.
G03XA01 Danazol p.o.
G03XC01 Raloxifén hydrochlorid p.o.
G04BD04 Oxybutynín p.o.
G04BD06 Propiverín p.o.
G04BD07 Tolterodín p.o.
G04BD08 Solifenacín p.o.
G04BD09 Trospium chlorid p.o.
G04BD10 Darifenacín p.o.
G04BD11 Fesoterodín p.o.
G04CA02 Tamsulosín p.o.
G04CA03 Terazosín p.o.
G04CB01 Finasterid p.o.
G04CB02 Dutasterid p.o.
H01BA02 Dezmopresín p.o.
H02AA02 Fludrokortizón p.o.
H02AB02 Dexametazón p.o.
H02AB04 Metylprednizolón p.o.
H02AB07 Prednizón p.o.
H02AB08 Triamcinolón p.o.
H03BA02 Propyltiouracil p.o.
H03BB01 Karbimazol p.o.
H05BX01 Cinakalcet p.o.
H05BX02 Parikalcitol p.o.
J01AA02 Doxycyklín p.o.
J01CA04 Amoxicilín p.o.
J01CE02 Fenoxymetylpenicilín p.o.
J01CE06 Penamecilín p.o.
J01CR04 Sultamicilín p.o.
J01DB01 Cefalexín p.o.
J01DB05 Cefadroxil p.o.
J01DC02 Cefuroxim p.o.
J01DC04 Cefaklor p.o.
J01DC10 Cefprozil p.o.
J01DD08 Cefixime p.o.
J01DD14 Ceftibutén p.o.
J01EA01 Trimetoprim p.o.
J01FA02 Spiramycín p.o.
J01FA06 Roxitromycín p.o.
J01FA09 Klaritromycín p.o.
J01FA10 Azitromycín p.o.
J01FF01 Klindamycín p.o.
J01MA01 Ofloxacín p.o.
J01MA02 Ciprofloxacín p.o.
J01MA03 Pefloxacín p.o.
J01MA06 Norfloxacín p.o.
J01MA12 Levofloxacín p.o.
J01MA14 Moxifloxacín p.o.
J01MA17 Prulifloxacín p.o.
J01XX01 Fosfomycín p.o.
J01XX08 Linezolid p.o.
J02AB02 Ketokonazol p.o.
J02AC01 Flukonazol p.o.
J02AC02 Itrakonazol p.o.
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J02AC03 Vorikonazol p.o.
J02AC04 Posakonazol p.o.
J04AB02 Rifampicín p.o.
J04AC01 Izoniazid p.o.
J04AK02 Etambutol p.o.
J04BA02 Dapson p.o.
J05AB15 Brivudin p.o.
J05AB01 Acyklovir p.o.
J05AB09 Famciklovir p.o.
J05AB11 Valacyklovir p.o.
J05AE08 Atazanavir p.o.
J05AE01 Sachinavir p.o.
J05AE02 Indinavir p.o.
J05AE03 Ritonavir p.o.
J05AE06 Lopinavir p.o.
J05AE07 Fosamprenavir p.o.
J05AE09 Tipranavir p.o.
J05AE10 Darunavir p.o.
J05AF02 Didanozín p.o.
J05AF04 Stavudin p.o.
J05AF05 Lamivudin p.o.
J05AF06 Abakavir p.o.
J05AF07 Tenofovir p.o.
J05AF08 Adefovir p.o.
J05AF10 Entekavir p.o.
J05AF11 Telbivudín p.o.
J05AG01 Nevirapin p.o.
J05AG03 Efavirenz p.o.
J05AG04 Etravirin p.o.
L01AA01 Cyklofosfamid p.o.
L01AA02 Chlorambucil p.o.
L01AA03 Melfalan p.o.
L01XX05 Hydroxyurea p.o.
L01XX11 Estramustin p.o.
L01XX14 Tretinoín p.o.
L01XX17 Topotekan p.o.
L01XX23 Mitotan p.o.
L01XX25 Bexaroten p.o.
L02AB01 Megestrol p.o.
L02BA01 Tamoxifén p.o.
L02BA02 Toremifén p.o.
L02BB01 Flutamid p.o.
L02BB03 Bikalutamid p.o.
L02BG03 Anastrozol p.o.
L02BG04 Letrozol p.o.
L02BG06 Exemestan p.o.
L04AA13 Leflunomid p.o.
L04AX03 Metotrexát p.o.
M01AB05 Diklofenak p.o.
M01AB16 Aceklofenak p.o.
M01AC01 Piroxikam p.o.
M01AC05 Lornoxikam p.o.
M01AC06 Meloxikam p.o.
M01AE01 Ibuprofén p.o.
M01AE02 Naproxén p.o.
M01AE03 Ketoprofén p.o.
M01AE09 Flurbiprofén p.o.
M01AE11 Kyselina tiaprofénová p.o.
M01AH01 Celekoxib p.o.
M01AH05 Etorikoxib p.o.
M01AX05 Glukozamín p.o.
M01AX17 Nimesulid p.o.
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M01AX21 Diacereín p.o.
M01AX25 Chondroitínsulfát p.o.
M01CC01 Penicilamín p.o.
M03BX01 Baklofén p.o.
M03BX02 Tizanidín p.o.
M03BX04 Tolperizón p.o.
M03BX07 Tetrazepam p.o.
M04AA01 Allopurinol p.o.
M04AC01 Kolchicín p.o.
M05BA02 Kyselina klodrónová p.o.
M05BA04 Kyselina alendrónová p.o.
M05BA06 Kyselina ibandrónová p.o.
M05BA07 Kyselina risedrónová p.o.
M05BX03 Stroncium ranelát p.o.
N02AX02 Tramadol p.o.
N02BA01 Kyselina acetylsalicylová p.o.
N02BB02 Metamizol, sodná soľ p.o.
N02BE01 Paracetamol p.o.
N02BG07 Maleinát flupirtínu p.o.
N02CC01 Sumatriptan p.o.
N02CC03 Zolmitriptan p.o.
N02CC04 Rizatriptan p.o.
N02CC06 Eletriptan p.o.
N02CC07 Frovatriptan p.o.
N02CX01 Pizotifén p.o.
N05AA01 Chlórpromazín p.o.
N05AA02 Levomepromazín p.o.
N05AD01 Haloperidol p.o.
N05AE03 Sertindol p.o.
N05AE04 Ziprasidón p.o.
N05AF03 Chlórprotixén p.o.
N05AF05 Zuklopentixol p.o.
N05AH02 Klozapín p.o.
N05AH03 Olanzapín p.o.
N05AH04 Kvetiapín p.o.
N05AL01 Sulpirid p.o.
N05AL03 Tiaprid p.o.
N05AL05 Amisulprid p.o.
N05AN01 Lítium p.o.
N05AX08 Risperidón p.o.
N05AX11 Zotepín p.o
N05AX12 Aripiprazol p.o.
N05AX13 Paliperidón p.o.
N05BA01 Diazepam p.o.
N05BA04 Oxazepam p.o.
N05BA08 Bromazepam p.o.
N05BA09 Klobazam p.o.
N05BA12 Alprazolam p.o.
N05BB01 Hydroxyzín p.o.
N05BE01 Buspiron p.o.
N05BX01 Mefenoxalón p.o.
N05CD13 Cinolazepam p.o.
N05CF01 Zopiklón p.o.
N05CH01 Melatonín p.o.
N06AA02 Imipramín p.o.
N06AA04 Klomipramín p.o.
N06AA08 Dibenzepín p.o.
N06AA09 Amitriptylín p.o.
N06AA16 Dosulepín p.o.
N06AA21 Maprotilín p.o.
N06AB03 Fluoxetín p.o.
N06AB04 Citalopram p.o.
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N06AB05 Paroxetin p.o.
N06AB06 Sertralin p.o.
N06AB10 Escitalopram p.o.
N06AG02 Moklobemid p.o.
N06AX03 Mianserin p.o.
N06AX05 Trazodon p.o.
N06AX11 Mirtazapín p.o.
N06AX12 Bupropión p.o.
N06AX14 Tianeptín p.o.
N06AX16 Venlafaxín p.o.
N06AX17 Milnacipran p.o.
N06AX21 Duloxetín p.o.
N06AX22 Agomelatín p.o.
N06BA07 Modafinil p.o.
N06BA09 Atomoxetín p.o.
N06BX03 Piracetam p.o.
N06BX18 Vinpocetín p.o.
N06DA02 Donepezil p.o.
N06DA03 Rivastigmín p.o.
N06DA04 Galantamín p.o.
N06DX01 Memantín p.o.
N06DX02 Ginkgo biloba p.o.
N07AA01 Neostigmín p.o.
N07AA02 Pyridostigmín p.o.
N07AA03 Distigmín p.o.
N07BB03 Akamprosat p.o.
N07CA01 Betahistín p.o.
N07CA02 Cinarizín p.o.
P01AB01 Metronidazol p.o.
P01AB03 Ornidazol p.o.
P01BA01 Chlorochin p.o.
P01BA02 Hydroxychlorochin p.o.
P01BC02 Meflochin p.o.
P02CA01 Mebendazol p.o.
P02CA03 Albendazol p.o.
R03BC01 Nátrium chromoglykolát p.o.
R03CC02 Salbutamol p.o.
R03CC08 Prokaterol p.o.
R03CC13 Klenbuterol p.o.
R03DA04 Teofylín p.o.
R03DC01 Zafirlukast p.o.
R03DC03 Montelukast p.o.
R03DX07 Roflumilast p.o.
R05CB01 Acetylcysteín p.o.
R05CB15 Erdosteín p.o.
R06AA02 Difenhydramín p.o.
R06AA04 Klemastin p.o.
R06AB03 Dimetindén p.o.
R06AD02 Prometazín p.o.
R06AD03 Tietilperazín p.o.
R06AE07 Cetirizín p.o.
R06AE09 Levocetirizín p.o.
R06AX02 Cyproheptadin p.o.
R06AX13 Loratadin p.o.
R06AX17 Ketotifén p.o.
R06AX26 Fexofenadín p.o.
R06AX27 Desloratadín p.o.
R06AX28 Rupatadín p.o.
V03AF03 Kalcium folinát p.o.
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Kategorizácia, cenník liekov

Kategorizácia liekov, cenník liekov je Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky (MZ SR) vydávaný zoznam liekov, zdravotníckych a dietetických pomôcok plne 
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. 
MZ vydáva kategorizáciu v časovo sa opakujúcich intervaloch na základe opatrenia MZ. 
Pred vydaním nového opatrenia sa koná zasadanie kategorizačnej komisie. Kategorizačná 
komisia zabezpečuje transparentný a objektívny proces kategorizácie s kvalifikovaným 
farmakoekonomickým posudkom. Počas zasadania kategorizačnej komisie sú prítomní aj 
zástupcovia Ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní a odborníci z jednotlivých 
odborných pracovných skupín. Celý proces utvárania kategorizačného zoznamu nie je 
postavený na ekonomickom prínose, ale s dôrazom na odbornosť. Kategorizačný zoznam je 
abecedne usporiadaný zoznam registrovaných liekov, s úplnou alebo čiastočnou úhradou 
poisťovne.  

V oblasti kategorizácie je nastavený aktuálne systém mesačných plánovaných 
kategorizácií. Dve kategorizácie v priebehu roka globálne prehodnotia všetky liečivá 
a dve kategorizácie umožnia vstup na trh pre nové liečivá a generiká. Súčasťou procesov 
kategorizácie by malo byť aj vyraďovanie liekov, ktoré nie sú na trhu dlhodobo dostupné. 

V kategorizačnom zozname (Obrázok 12) sa nachádzajú lieky, ktoré sú registrované 
v Slovenskej republike. V kategorizačnom zozname nachádzame v prvom rade spôsob 
úhrady lieku z verejného zdravotného poistenia. 

Liek označený A – je liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku, je 
plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia a je určený pre ambulantnú 
starostlivosť. Tento liek fakturuje lekáreň lekárovi a lekár v rámci vykazovania lekárskych 
úkonov daný liek fakturuje poisťovni. 

Liek označený I – je liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku a je 
plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. 

Liek označený S – je liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku a je 
čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia. 

Liek označený V – sú označené základné vakcíny, ktorým nie je určený osobitný 
spôsob úhrady lieku a sú určené na povinné očkovanie a na odporúčané očkovanie. Vakcíny 
sú plne uhrádzané alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.
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Obrázok 12 - Ukážka z kategorizáčného zoznamu

AT C OL N á zov Doplnok Š DL J D U ZP 2 P odmie ne ná Doča s ná U hr./ Š pe c.

Kód G P P L T yp lie ku C R P Š tá t Š DL poče t Kone čná  c. U ZP s .u. DOP DOP % P DOP  Limit P O IO ka te g. ka te g. s kupina

A 02B C 01 O me p ra z o l p .o .  10  mg  (28 k s ) 20 mg 0,047000

57408 X G H E LIC ID 10 cps  28x10 mg ZN T -S K-2 S K 14,000 3,95 0,66 S 3,29 83,2911% 3,29 U 1

A 02B C 01 O me p ra z o l p .o .  20  mg  (14 k s ) 20 mg 0,047000

92476 X G OP R AZOLE tbl e nt 14x20 mg H KP J O 14,000 1,52 0,66 S 0,86 56,5789% 0,21 U 1

56500 X G H E LIC ID 20 cps  14x20 mg ZN T -S K-2 S K 14,000 2,47 0,66 S 1,81 73,2794% 0,21 U 1

A 02B C 01 O me p ra z o l p .o .  20  mg  (28-30 k s ) 20 mg 0,047000

06657 X G Ome pra zol Myla n 20 mg cps  e nd 28 x 20 mg (blis . AL/ polya mid/ P V C )G N C G B 28,000 1,75 1,32 S 0,43 24,5714% 0,43 U 1

49710 X G T e va zol 20 mg cps  e nd 28x20 mg B E E S 28,000 1,75 1,32 S 0,43 24,5714% 0,43 U 1

75577 X G Ome pra zol S T ADA 20 mg cps  e nd 30x20 mg S T D DE 30,000 2,78 1,41 S 1,37 49,2806% 0,46 U 1

98712 X G Ome pra zol S a ndoz 20 mg cps  28x20 mg S AN AT 28,000 2,91 1,32 S 1,59 54,6392% 0,43 U 1

42665 X G OP R AZOLE tbl e nt 28x20 mg H KP J O 28,000 3,04 1,32 S 1,72 56,5789% 0,43 U 1

03076 X G LOMAC cps  28x20 mg C IA IN 28,000 3,40 1,32 S 2,08 61,1765% 0,43 U 1

0923B X G Ome pra zol F a rma x 20 mg tvrdá  ga s trore zis te ntná  ka ps ulacps  e nd 28x20 mg (fľ.H DP E ) S V S C Z 28,000 3,56 1,32 S 2,24 62,9213% 0,43 U 1

59897 X G H E LIC ID 20 cps  28x20 mg ZN T -S K-2 S K 28,000 4,47 1,32 S 3,15 70,4698% 0,43 U 1

A 02B C 01 O me p ra z o l p .o .  20  mg  (56 k s ) 20 mg 0,047000

0926B X G Ome pra zol F a rma x 20 mg tvrdá  ga s trore zis te ntná  ka ps ulacps  e nd 56x20 mg (fľ.H DP E ) S V S C Z 56,000 6,46 2,63 S 3,83 59,2879% 0,86 U 1

03077 X G LOMAC cps  56x20 mg C IA G B 56,000 6,58 2,63 S 3,95 60,0304% 0,86 U 1

A 02B C 01 O me p ra z o l p .o .  20  mg  (90-100 k s ) 20 mg 0,047000

06678 X G Ome pra zol Myla n 20 mg cps  e nd 100 x 20 mg (blis . AL/ polya mid/ P V C )G N C G B 100,000 6,25 4,70 S 1,55 24,8000% 1,54 U 1

86923 X G OP R AZOLE tbl e nt 90x20 mg (lie k.H DP E ) H KP -P P T 90,000 8,13 4,23 S 3,90 47,9705% 1,38 U 1

0928B X G Ome pra zol F a rma x 20 mg tvrdá  ga s trore zis te ntná  ka ps ulacps  e nd 90x20 mg (fľ.H DP E ) S V S C Z 90,000 8,18 4,23 S 3,95 48,2885% 1,38 U 1

90313 X G H e licid 20 cps  90x20 mg ZN T -S K-2 S K 90,000 8,19 4,23 S 3,96 48,3516% 1,38 U 1

75583 X G Ome pra zol S T ADA 20 mg cps  e nd 100x20 mg S T D DE 100,000 9,15 4,70 S 4,45 48,6339% 1,54 U 1

A 02B C 01 O me p ra z o l p .o .  40  mg  (28 k s ) 20 mg 0,047000

6155A G H e licid 40 cps  e nd 28x40 mg (fľ.s kl.hne dá -40 ml) ZN T -1 C Z 56,000 5,81 2,63 S 3,18 54,7332% 3,18 U 1

Vysvetlenie skratiek

ATC - Zatriedenie liečiva obsiahnutého v lieku podľa anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie určenej 
Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Kód - Kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
GP (generická preskripcia) - Označenie lieku, ktorý je predpisujúci lekár povinný predpísať uvedením názvu liečiva 
podľa § 119 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. 
OL, PL - Označovanie liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny. 
Liek sa predpisuje na osobitnom tlačive lekárskeho predpisu  označenom šikmým modrým pruhom alebo na osobitnom 
tlačive objednávky označenom šikmým modrým pruhom podľa § 119 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z. 
O/G - O - označenie originálneho lieku, G - označenie generického lieku.
Názov - Údaj pre referenčnú skupinu a referenčnú podskupinu - názov liečiva, údaj pre liek - názov lieku
Doplnok - Údaj pre referenčnú skupinu a referenčnú podskupinu - doplňujúca identifikácia referenčnej skupiny alebo 
referenčnej podskupiny, údaj pre liek - doplňujúca identifikácia lieku
ŠDL a JD - Údaje pre referenčnú skupinu - jednotka štandardnej dávky liečiva.
CRP - Skratka držiteľa registrácie lieku.
Štát - Skratka štátu, v ktorom má sídlo držiteľ registrácie lieku.
ŠDL počet - Počet štandardných dávok liečiva v jednom balení lieku.
MCV - Úradne určená cena lieku.
Konečná c. - Maximálna cena lieku vo verejnej lekárni (predajná cena vrátane dane z pridanej hodnoty).
UZP - Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek.
UZP2 - Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.
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ATC OL Názov Doplnok JD UZP2

Kód GP PL Typ lieku CRP kateg. kateg. skupina

A02BC01 Ome pra zol p.o. 10 mg (28 ks) 20 mg 0,047000
57408 X G HELICID 10 cps 28x10 mg ZNT-SK-2 SK 14,000 3,95 0,66 S 3,29 83,2911% 3,29 U1

A02BC01 Ome pra zol p.o. 20 mg (14 ks) 20 mg 0,047000
92476 X G OPRAZOLE tbl ent 14x20 mg HKP JO 14,000 1,52 0,66 S 0,86 56,5789% 0,21 U1

56500 X G HELICID 20 cps 14x20 mg ZNT-SK-2 SK 14,000 2,47 0,66 S 1,81 73,2794% 0,21 U1

A02BC01 Ome pra zol p.o. 20 mg (28-30 ks) 20 mg 0,047000
06657 X G Omeprazol Mylan 20 mg cps end 28 x 20 mg (blis. AL/ polyamid / GNC GB 28,000 1,75 1,32 S 0,43 24,5714% 0,43 U1

49710 X G Tevazol 20 mg cps end 28x20 mg BE ES 28,000 1,75 1,32 S 0,43 24,5714% 0,43 U1

75577 X G Omeprazol STADA 20 mg cps end 30x20 mg STD DE 30,000 2,78 1,41 S 1,37 49,2806% 0,46 U1

98712 X G Omeprazol Sandoz 20 mg cps 28x20 mg SAN AT 28,000 2,91 1,32 S 1,59 54,6392% 0,43 U1

42665 X G OPRAZOLE tbl ent 28x20 mg HKP JO 28,000 3,04 1,32 S 1,72 56,5789% 0,43 U1

03076 X G LOMAC cps 28x20 mg CIA IN 28,000 3,40 1,32 S 2,08 61,1765% 0,43 U1

0923B X G SVS CZ 28,000 3,56 1,32 S 2,24 62,9213% 0,43 U1

59897 X G HELICID 20 cps 28x20 mg ZNT-SK-2 SK 28,000 4,47 1,32 S 3,15 70,4698% 0,43 U1

A02BC01 Ome pra zol p.o. 20 mg (56 ks) 20 mg 0,047000
0926B X G SVS CZ 56,000 6,46 2,63 S 3,83 59,2879% 0,86 U1

03077 X G LOMAC cps 56x20 mg CIA GB 56,000 6,58 2,63 S 3,95 60,0304% 0,86 U1

A02BC01 Ome pra zol p.o. 20 mg (90-100 ks) 20 mg 0,047000
06678 X G Omeprazol Mylan 20 mg cps end 100 x 20 mg (blis. AL/ polyami d GNC GB 100,000 6,25 4,70 S 1,55 24,8000% 1,54 U1

86923 X G OPRAZOLE tbl ent 90x20 mg (liek.HDPE) HKP-P PT 90,000 8,13 4,23 S 3,90 47,9705% 1,38 U1

0928B X G SVS CZ 90,000 8,18 4,23 S 3,95 48,2885% 1,38 U1

90313 X G Helicid 20 cps 90x20 mg ZNT-SK-2 SK 90,000 8,19 4,23 S 3,96 48,3516% 1,38 U1

75583 X G Omeprazol STADA 20 mg cps end 100x20 mg STD DE 100,000 9,15 4,70 S 4,45 48,6339% 1,54 U1

A02BC01 Ome pra zol p.o. 40 mg (28 ks) 20 mg 0,047000
6155A G Helicid 40 CZ 56,000 5,81 2,63 S 3,18 54,7332% 3,18 U1
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s.u. - Spôsob úhrady lieku 
DOP - Maximálna výška doplatku poistenca za liek.
DOP % - Podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za liek a maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni vyjadrený 
v percentách.
PDOP Limit - Výška prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.
„Podmienená kateg.“ - Označenie podmienene kategorizovaného lieku - uvádza sa dátum ukončenia obdobia 
podmienenej kategorizácie.
„Dočasná kateg.“ - Označenie dočasne kategorizovaného lieku - uvádza sa dátum ukončenia obdobia dočasnej 
kategorizácie.
Uhr./Špec. Skupina - Označenie referenčných skupín, ktoré tvoria úhradovú skupinu, resp.špecifických referenčných 
skupín.
PO - preskripčné obmedzenie
IO - indikačné obmedzenie 

 Súčasťou kategorizácie je aj určenie preskripčných a indikačných obmedzení (obrázok 
13, obrázok 14). Preskripčné obmedzenie vymedzuje, ktoré odbornosti lekárov majú právo 
predpisovať liek, aby bol hradený zdravotnou poisťovňou. Indikačné obmedzenie určuje 
presnú diagnózu, ktorú opäť uhrádza zdravotná poisťovňa. 
 Pre liečivo ondasetrón v dvoch liekových formách v stĺpci preskripčné obmedzenie 
nájdeme skratky HEM, ONK, PLM a stĺpci IO nájdeme poznámku ind.obm. Teda liek môže 
predpisovať iba hematológ, onkológ, lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v odbore 
paliatívna medicína a musí dodržať indikačné obmedzenia. Indikačné obmedzenie pre 
ondansetrón je - Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas 
terapie emetogénnymi cytostatikami a rádioterapii, teda na recepte musí byť uvedená 
diagnóza liečby emetogénnymi cytostatikami (obrázok 14).

Obrázok 13 - Príklad preskripčných obmedzení z kategorizačného zoznamu

AT C OL N á zov Doplnok Š DL J D U ZP 2

Kód G P P L T yp lie ku C R P Š tá t Š DL poče t Kone čná  c. U ZP s .u. DOP DOP % P DOP  Limit P O IO

A 04A A 01 O nd a s e tró n p .o .  8  mg  (10  k s ) 16 mg 2,930000

95221 X G Ons e troge n 8 mg tbl flm 10x8 mg G N S G B 5,000 14,61 14,61 I 0,00 0,0000% 0,00 H E M, ON K, P LM ind.obm.

A 04A A 01 O nd a s e tró n p a re nt.  2  mg / ml 16 mg 3,950000

35816 G Onda ns e tron Ka bi 2 mg/ ml s ol inj 5x4 ml F R K DE 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 H E M, ON K, P LM ind.obm.

20654 G Onda s e tron Accord 2 mg/ ml inje kčný a le bo infúzny roztok s ol ijf 5x4 ml/ 8 mg (a mp.s kl.) AC C G B 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 H E M, ON K, P LM ind.obm.

95220 G Ons e troge n 2 mg/ ml s ol inj 5x4 ml G N S G B 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 H E M, ON K, P LM ind.obm.

30124 G Onda ns e tron B . B ra un 2mg/  ml inje kčný roztok s ol inj 20x4 ml/ 8mg (a mp.LDP E ) B ME DE 10,000 52,55 39,50 AS 13,05 24,8335% 0,00 H E M, ON K, P LM ind.obm.

Kód GP PL Typ lieku CRP Štát ŠDL počet Konečná c. UZP s.u. DOP DOP% PDOP Limit PO IO

A04AA01 Onda se trón p.o. 8 mg (10 ks) 16 mg 2,930000

95221 X G Onsetrogen 8 mg tbl flm 10x8 mg GNS GB 5,000 14,61 14,61 I 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

A04AA01 Onda se trón pa rent. 2 mg/ ml 16 mg 3,950000

35816 G Ondansetron Kabi 2 mg/ ml sol inj 5x4 ml FRK DE 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

20654 G Ondasetron Accord 2 mg/ ml injekčný alebo infúzny roztok sol ijf 5x4 ml/ 8 mg (amp.skl.) ACC GB 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

95220 G Onsetrogen 2 mg/ ml sol inj 5x4 ml GNS GB 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

30124 G Ondansetron B. Braun 2mg/ ml injekčný roztok sol inj 20x4 ml/ 8mg (amp.LDPE) BME DE 10,000 52,55 39,50 AS 13,05 24,8335% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.
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Kód GP PL Typ lieku CRP Štát ŠDL počet Konečná c. UZP s.u. DOP DOP% PDOP Limit PO IO

A04AA01 Onda se trón p.o. 8 mg (10 ks) 16 mg 2,930000

95221 X G Onsetrogen 8 mg tbl flm 10x8 mg GNS GB 5,000 14,61 14,61 I 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

A04AA01 Onda se trón pa rent. 2 mg/ ml 16 mg 3,950000

35816 G Ondansetron Kabi 2 mg/ ml sol inj 5x4 ml FRK DE 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

20654 G Ondasetron Accord 2 mg/ ml injekčný alebo infúzny roztok sol ijf 5x4 ml/ 8 mg (amp.skl.) ACC GB 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

95220 G Onsetrogen 2 mg/ ml sol inj 5x4 ml GNS GB 2,500 9,84 9,84 A 0,00 0,0000% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.

30124 G Ondansetron B. Braun 2mg/ ml injekčný roztok sol inj 20x4 ml/ 8mg (amp.LDPE) BME DE 10,000 52,55 39,50 AS 13,05 24,8335% 0,00 HEM, ONK, PLM ind.obm.
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Obrázok 14 -  Príklad indikačných obmedzení z kategorizačného zoznamu

Pri aplikácii indikačných obmedzení pre liečivá a lieky plne uhrádzané alebo čiastočne uhrádzané 
na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „hradená liečba“) platia aj preskripčné 
obmedzenia uvedené v časti A a I .
Výška doplatku pacienta podľa tabuľky v časti A platí, ak indikačné obmedzenia neustanovujú inak.

A04AA01 Ondasetrón p.o. 8 mg, 
Ondasetrón parent. 2mg/ml

Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi 
cytostatikami a rádioterapii.

A04AA02
Granisetrón p.o. 1 mg, 
Granisetrón p.o. 2 mg, 
Granisetrón parent. 1 mg/ml

Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi 
cytostatikami a rádioterapii.

   Kategorizácia, cenník liekov
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Individuálne pripravovaný liek 

Individuálne pripravovaný liek (IPL) je liek, ktorého príprava prebieha v laboratóriu 
lekárne. V lekárni sa nachádzajú suroviny a pomocné látky na výrobu takéhoto lieku. 
Individuálne pripravované lieky preferujú väčšinou kožní lekári alebo gynekológovia, ktorí 
môžu individuálne prispôsobovať množstvá účinných látok v danom lieku a tým prispôsobiť 
liečbu pre konkrétneho pacienta.

V posledných rokoch farmaceutický a farmakologický význam individuálne 
pripravovaného lieku klesol, pretože priemyselná výroba hromadne vyrábaných liekov 
dokázala a dokáže pokrývať takmer všetky požiadavky lekárov. Individuálne pripravované 
lieky majú však dôležité postavenie z ekonomických a terapeutických dôvodov, pretože 
vypĺňajú medzeru v určitých indikačných skupinách. Individuálne pripravovaný liek 
dopĺňa snahu o individualizáciu liečby a o čo najlepšie prispôsobenie sa lieku potrebám 
pacienta. Umožňuje individuálny výber, kombináciu a dávkovanie liekov. Okrem toho sa 
pri individuálne pripravovanom lieku významne uplatňuje psychologický vplyv u  chorých, 
ktorí tieto predpisy prijímajú ako individuálne, teda len pre nich a pre ich chorobu. Lekárske 
predpisy na individuálne pripravované lieky dnes predstavujú len malú časť z predpisovaných 
lekárskych predpisov. V priebehu posledných 30 rokov kleslo množstvo individuálne 
predpisovaných liekov na menej ako 1 % nákladov na zdravotnú starostlivosť. 
 
Tabuľka 2 - Výhody a nevýhody individuálne pripravovaných liekov

Výhody IPL Nevýhody  IPL
pozitívny psychologický efekt kratšia trvanlivosť
pozitívny ekonomický efekt vyššie riziko omylu lekár/lekárnik                                                            
možnosť zmeny dávky účinnej látky nutnosť čakania pri výrobe
možnosť prispôsobenia dávkovania/koncentrácie nedostupnosť surovín
možnosť zmeny pomocných látok   farmaceutické interakcie 
možnosť vynechania niektorej zložky
nižší obsah stabilizátorov a konzervantov
dlhoročná tradícia účinných látok
doplnenie medzery v sortimente liekov

   Individuálne pripravovaný liek
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Príklady individuálne                
pripravovaných liekov

 Na lepšiu predstavu ako je lekársky predpis na IPL vypísaný uvádzame niekoľko 
praktických príkladov na niekoľko rôznych liekových foriem. 

 Ako prvý príklad môžeme uviesť „glukózový roztok“, ktorý sa používa na kontrolné 
vyšetrenie glukózovej tolerancie. Tento roztok obsahuje v 250,0 gramoch vody 75,0 gramov 
glukózy. 

Rp.
Glucosae   75,0
Aque des. ad           250,0
M.f. sol.
D.S. ad manus medici

 Pri tomto predpise lekárnik naváži 75,0 gramov glukózy a dováži destilovanú vodu do 
250,0 gramov. Glukóza je v tejto koncentrácii len veľmi ťažko rozpustná v danom množstve 
vody, preto lekárnik zohrieva navážené suroviny, kým sa glukóza nerozpustí. Opäť preváži 
celé množstvo a podľa potreby dováži vodu (lekár použil predložku ad – teda do). Vyrobený 
liek preleje do fľaše a nechá vychladnúť. Na signatúru použije bielu nálepku, keďže vyrobený 
roztok sa bude používať vnútorne. 

 Nosné kvapky s použitím hromadne vyrábaných liekov s obsahom antibiotika 
neomycínu a bacitracínu Pamyconu a dekongescenčných nosných kvapiek.

Rp. 
Pamycon 5,0
Sanorin 5,0
M.f.gtt
D.S. držať v chlade, trikrát denne 7 dní

Pri tomto predpise lekárnik pripraví najskôr Pamycon s vodou a potom z rozriedeného 
Pamyconu a Sanorinu odoberie po 5,0 gramov a zmieša obe zložky dokopy. Takto zmiešané 

   Príklady individuálne pripravovaných liekov
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kvapky sa používajú pri infekcii nosnej dutiny.

 Ušné kvapky s obsahom roztoku octanu a vínanu hlinitého, vody a zriedeného 60% 
liehu sa používajú na dezinfekciu ucha pri bolesti a pri zápale.

Rp.
Sol.alumini-aceticotartarici  5,0
Spiritus diluti     5,0
Aquae des. ad  20,0
M.f.instill.
D.S. na ušnú vložku, prevlhčovať 3 x denne

 V lekárni sa tuhé delené liekové formy pripravujú zriedka, a ak sa pripravujú, tak 
sú to vo väčšine prípadov kapsuly alebo prášky na vnútorné alebo vonkajšie použitie. Do 
kapsúl sa mnohokrát pripravujú delené liekové formy, ktoré obsahujú zníženú dávku účinnej 
látky. Teda dopĺňajú práve medzeru v dostupnosti viacerých možností dávkového rozpätia. 
Do kapsuliek sa pripravuje napríklad aj hydrogénuhličitan sodný ako antacidum.

Rp.
Natrium hydrogencarbonici  100,0
Sacharosi q.s.
D.in.dos. No C (centum)
M.f.cps
D.S. 2 krát denne pri bolesti žalúdka

 Na prípravu takýchto kapsuliek treba však pomocný nástroj na zatváranie kapsuliek, 
ktoré existujú v dvoch hmotnostných veľkostiach (0,5 a 1,0 g). Ak lekáreň daný prístroj nemá, 
môže z tohto rozpisu pripraviť aj delené prášky. Teda jednotlivé dávky hydrogénuhličitanu 
sodného navažuje do jednotlivých skladacích sáčkov. V tomto konkrétnom prípade lekár 
predpísal 100 gramov účinnej látky a použil latinskú skratku D.in.dosis – divide in dosis 
aequales, teda rozdeľ množstvo do rovnakých dávok počtom 100. 

 Rektálne čapíky rozoznávame podľa objemu, a to detské 2,0 gramové a pre 
dospelých 3,0 gramové. Na prípravu čapíkov v lekárni potrebujeme formu, do ktorej sa 
hmota spolu s účinnou látkou vylieva a následne chladí. V lekárni sa môžeme stretnúť 
s prípravou laxatívnych čapíkov pre deti alebo dospelých s obsahom bisakodylu.

   Príklady individuálne pripravovaných liekov
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Rp.
Bisacodylum 0,001
Oleum cacao q.s.
D.t.d. No X (decem)
M.f.supp
D.S zaviesť do konečníka večer

 Podobne ako rektálne čapíky sa v lekárni dajú pripraviť aj vaginálne globuľky. Tie majú 
hmotnosť 3,0 gramy a majú guľatý tvar. Vaginálne globuľky využívajú hlavne gynekológovia, 
kedy dokážu lokálnou formou vyliečiť infekciu, ktorá si nevyžaduje systémovú liečbu. 
V tomto konkrétnom prípade lekár použil latinskú skratku D.t.d. – dentur tales doses, teda 
nech sú dané také dávky a lekárnik musí pripraviť daný počet liekových foriem s rovnakým 
obsahom ako udáva predpis. 

Rp.
Clotrimazoli  0,1
Ampicilini 1,0
D.t.d. No X (decem)
M.f. vag.glob.
D.S. 1 krát zaviesť do pošvy večer

 Najčastejšou liekovou formou, ktorú lekárnici pripravujú v lekárnickom laboratóriu, 
sú polotuhé lokálne liekové formy – masti a krémy. Tieto individuálne pripravované lieky 
využívajú hlavne dermatológovia ale aj pediatri. Je široké množstvo účinných látok, ktoré 
sa nenachádzajú v hromadne vyrábaných liekoch v dostatočnom množstve alebo sa 
s nimi hromadne vyrábané lieky nepripravujú. Príkladom môže byť ichtamol alebo kyselina 
mliečna. Účinná látka sa môže vmiešavať do akéhokoľvek masťového základu, samozrejme 
ak to technologický postup dovolí. 

Rp.
Acidi lactici         1,0
Glycerini 
Aqua des. aa   10,0
Syndermani ad    100,0
M.f. ung.
D.S. dvakrát denne potierať vysušené miesto
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Rp.
Ichtamoli       5,0
Zinci
Talci            aa 10,0
Syndermani ad 100,0
M.f.ung
D.S. dvakrát denne potierať mokvajúce miesto

 Pri polotuhých lokálnych formách sa stretávame s opakujúcimi sa skratkami a to ad 
– teda do, čiže vyrob a dováž tak, aby celkové množstvo bolo toľko a toľko gramov. Ďalšou 
častou skratkou je aa – ana partes aequales, v rovnakých množstvách. Obľúbenou je aj 
skratka q.s., quantum satis – pridaj toľko koľko stačí. Keďže technologický proces výroby 
liekovej formy môže závisieť aj od pomocných látok, lekár nevie určiť presné ich množstvo, 
preto nechá lekárnikovi možnosť rozhodnúť koľko stačí na vyrobenie danej liekovej formy.  

   Príklady individuálne pripravovaných liekov



59

Liekové formy 

 Cieľom racionálnej terapie je aplikovať liečivo v správnom množstve a v správnom 
čase na správne miesto. Samotná účinná látka tohto nie je schopná, preto sa účinná látka 
technologickými procesmi upravuje do liekovej formy. Lieková forma predstavuje stav 
koexistencie liečivej (účinnej) látky a látok pomocných.
 Ponuka farmaceutických firiem sa dnes už veľmi neodlišuje rozdielnou účinnou 
látkou, ktorá je väčšinou pri mnohých liekoch na trhu rovnaká, ale odlišuje sa práve liekovou 
formou. Čím je aplikácia lieku jednoduchšia, bezbolestnejšia, menej náročná na čas, tým sa 
pacienti ľahšie podvoľujú požiadavkám liečby. Správny výber liekovej formy môže zlepšiť 
compliance pacienta, teda ochotu spolupracovať, rešpektovať a hlavne dodržiavať pravidlá 
podávania a dávkovania lieku. 
 Z definície lieku vyplýva, že liek je liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré 
sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred 
chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických 
funkcií. Technologický postup, upravujúci liečivo alebo liečivá s pomocnými látkami do liekovej 
formy, aby liečivo, ktoré obsahuje lieková forma, mohlo vstúpiť do interakcie s organizmom, 
s biofázou. Lieková forma je zodpovedná za potrebu podávania a za koexistenciu účinnej 
a pomocných látok. Definícia liekovej formy nezahrňuje iba tvar lieku, ale aj jeho zloženie 
a fyzikálnu štruktúru. Technológia liekov sa neustále vylepšuje a zdokonaľuje už existujúce 
liekové formy. 
 Kategórie, podľa ktorých môžeme deliť charakter liekových foriem, sú rôzne. Vedný 
odbor zaoberajúci sa výrobou liekových foriem, technológie liekov, delí liekové formy okrem 
kritéria aplikačnej cesty aj podľa skupenstva, podľa tvaru, či podľa spôsobu dávkovania 
dávky. Podľa skupenstva delíme liekové formy na plynné, kvapalné, polotuhé a tuhé. Podľa 
tvaru delíme liekové formy na tvarovo určité a tvarovo neurčité (tabuľka 3).
 
Tabuľka 3 - Delenie liekových foriem podľa tvaru

Tvarovo určité Tvarovo neurčité
tablety granuláty
obduktety kvapky
čapíky sirupy
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Dávkovo delené    Dávkovo nedelené
tablety roztoky
obduktety kvapky
čapíky sirupy

Liekové formy môžeme deliť aj podľa spôsobu dávkovania. Týmto spôsobom delíme liekové 
formy na liekové formy delené a nedelené (tabuľka 4).

Tabuľka 4 - Delenie liekových foriem podľa spôsobu dávkovania dávky

 
 Tvarovo určité lieky sú lieky, ktoré majú svoj ustálený tvar. Najznámejšou tvarovo 
určitou liekovou formou je tableta - biela, okrúhla s deliacou ryhou. Liek s tvarovo neurčitou 
liekovou formou je liek, ktorý po odstránení vonkajšieho obalu nemá definovaný a opísateľný 
tvar. Medzi tvarovo neurčité liekové formy zaraďujeme rôzne prášky vo vrecúškach, ktorých 
obsah sa aplikuje do pohára s vodou, alebo priamo do ústnej dutiny či na ranu. Medzi delené 
liekové formy patrí tableta. V tablete je definované množstvo účinnej látky a tableta sa v 
štandardných podmienkach nedelí. Medzi nedelené liekové formy patria napríklad kvapky, 
ktoré si pacient dávkuje v ľubovoľnom množstve v závislosti od hmotnosti organizmu. 

Aplikačná cesta je cesta, ktorou sa liek podáva, aplikuje do organizmu. Výberom 
aplikačnej cesty môžeme výhodne prispôsobiť farmakoterapiu individuálne pre pacienta. 
Liečivo sa môže aplikovať lokálne alebo systémovo. Systémové podanie môžeme deliť ešte 
na enterálne a parenterálne. Dnes vďaka významnému pokroku vývoja v oblasti technológie 
liekov nemôžeme stroho konštatovať, že lokálnou aplikačnou cestou dosiahneme iba lokálny 
účinok (tabuľka 5). 

Tabuľka 5 - Delenie liekových foriem podľa aplikačnej cesty

Systémové    Lokálne

enterálne bukálne na kožu
sublinguálne inhalačne 
perorálne rektálne

parenterálne intravenózne vaginálne

intramuskulárne do kĺbu
subkutánne do očí, uší, nosa
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Lokálna terapia sa vyznačuje tým, že liečivo v danej liekovej forme aplikujeme iba 
lokálne, ale účinok liečiva môže byť lokálny alebo systémový. Lokálna terapia nezahrňuje iba 
aplikáciu liečiva na kožu, ale aj inhaláciu glukokortikoidov v liečbe astmy, vaginálnu aplikáciu 
chemoterapeutík, či lokálnu aplikáciu glukokortikoidov do kolenného kĺbu, čo sa klinicky 
hodnotí. Je samozrejmé, že pri lokálnej aplikácii môže liečivo z miesta podania prestúpiť aj 
do systémovej cirkulácie.

Systémové podanie liečiv delíme na enterálne a parenterálne podanie. Pri 
systémovom podaní liečivo vstupuje do krvného riečiska a tak sa dostáva na miesto svojho 
účinku. Enterálne podanie súvisí so zapojením sa gastrointestinálneho traktu, a parenterálne 
podanie sa vyznačuje nutnosťou využitia injekčnej aplikácie. Za parenterálne podanie 
môžeme považovať aj inhalačné podanie a transdermálne podanie so systémovým účinkom. 

Enterálny prívod liečiva je bukálna, sublinguálna a perorálna aplikácia. Bukálna 
a sublinguálna aplikácia je aplikácia, kedy sa liek vloží do ústnej dutiny a vstrebávanie nastáva 
cez sliznice ústnej dutiny. Pri tomto podaní sa liečivo môže dostať do krvného riečiska, 
s tou výhodou, že obchádza pečeň, teda nenastáva metabolizácia liečiva pred jeho účinkom 
a účinok nastáva v priebehu niekoľkých minút. Medzi výhody môžeme zaradiť aj afinitu 
pacienta k spôsobu tejto aplikácie. Perorálne aplikované lieky môžeme rozlíšiť na štandardné 
lieky, ktoré sa vstrebávajú v žalúdku a v tenkom čreve a na technologicky modifikované 
liekové formy, kedy sa liečivo absorbuje v určitej časti gastrointestinálneho traktu. Liečivá 
sa po resorbcii z čreva dostávajú cievnym systémom do pečene, kde prebieha „first pass 
efekt“. V gastrointestinálnom trakte sa liečivo z lieku absorbuje pasívnym transportom, 
v nedisociovanej, amfifilnej forme. Absorbciu z traktu môžu ovplyvniť ale aj iné liečivá, 
konzumácia potravín, pH prostredia. 

Lieky podávané parenterálne sa dostávajú do organizmu prekonaním bariéry tvorenej 
kožou poprípade sliznicou, ktoré sa väčšinou prekonávajú injekčnou ihlou. Parenterálne 
podanie môžeme rozdeliť podľa miesta zavedenia ihly. Pri intramuskulárnom podaní ihla 
preniká kožou a podkožím až do svalu. Podávajú sa vodné a olejové roztoky a suspenzie. 
Intravenózne injekcie sa aplikujú priamo do krvného obehu, môžu sa aplikovať iba vodné 
roztoky, poprípade emulzie olejov. Do podkožného tkaniva sa podávajú subkutánne 
injekcie, kedy je liečivo odvádzané z miesta aplikácie krvnými a lymfatickými kapilárami. 
Aplikovať do podkožia sa môžu roztoky a suspenzie. Výhodou parenterálneho podania 
je hlavne rýchly nástup účinku, pri tomto podaní obchádzame proces absorpcie. Tento 
aplikačný postup využívame u liečiv, u ktorých nie je možné kvôli ich fyzikálno-chemickým 
vlastnostiam pripraviť inú liekovú formu (niektoré antibiotiká, vakcíny), alebo vtedy, keď 
pacientov zdravotný stav neumožňuje inú aplikačnú cestu, poprípade by farmakokinetické 
procesy ovplyvnili výsledný farmakodynamický efekt. Injekčné systémy sú vo veľkej miere 
používané v psychiatrii, keď pacient odmieta spoluprácu s lekárom, alebo treba urýchlene 
navodiť upokojenie pacienta. Medzi parenterálne lieky zaraďujeme injekcie a infúzie. 
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Skupina týchto liekov musí byť sterilná a pripravovať sa metódami zaisťujúcimi ich sterilitu, 
inkontamináciu a neprítomnosť pyrogénov a mikróbov.

Lieky podávané miestne, topicky sa aplikujú na určité miesto, na vonkajšiu časť tela 
alebo do telesných dutín. Najväčšiu časť z topických liekov tvoria lieky aplikované na kožu, 
využívané hlavne v dermatovenerológii. Okrem tejto skupiny liekov sem zaraďujeme aj 
lieky aplikované do uší, nosa, očí, do dýchacieho traktu, do pľúc, rektálne alebo vaginálne. 
Topicky aplikované lieky môžu na základe fyzikálno-chemických vlastností liekovej formy 
vyvolávať účinok lokálny, ale aj systémový (transdermálne náplasti). Aplikácia lokálne 
pôsobiacich liekov sa využíva najčastejšie v kožnom lekárstve, či v reumatológii, kedy sa 
väčšinou aplikujú lieky, aby pôsobili miestne a nemuseli byť použité systémové lieky, čím sa 
eliminujú mnohé nežiaduce účinky. Topické lieky so systémovým účinkom sa najčastejšie 
používajú v onkológii, v gynekológii ale aj v pneumológii, v oftalmológii či reumatológii.
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Základné typy jednotlivých     
liekových foriem

 V klinickej praxi sa najviac uplatňuje delenie liekových foriem podľa skupenstva, a to 
na tuhé, kvapalné, polotuhé a plynné. 

Tuhé liekové formy

Kapsuly (capsullae) sú telieska rôzneho tvaru, objemu a veľkosti, naplnené jednou 
dávkou liečiva určeného na vstrebávanie z gastrointestinálneho traktu. Stena kapsuly sa 
skladá zo želatíny, glycerolu a vody. V kapsule sa nachádza liečivo v kvapalnom alebo tuhom 
stave. 

Tablety (tabulattae) sú tuhé, pevné, tvarovo určité výlisky z práškovitých alebo 
granulovaných liečiv a pomocných látok. Tablety tvoria najväčšiu časť liekových foriem. 
Medzi ich výhody zaraďujeme ich mechanizovanú a automatizovanú výrobu, do formy 
tabliet sa dajú upraviť takmer všetky tuhé liečivá, presnosť dávkovania liečiva, obľuba 
u pacientov, sú dlhodobo stále, ľahko sa skladujú, biologická dostupnosť liečiva je veľmi 
dobrá. Medzi nevýhody patrí nástup účinku, nedajú sa aplikovať v prípade poškodenia 
gastrointestinálneho traktu a aj aplikácia malým deťom je často obtiažna. 

Obduktety sú tablety obaľované z rôznych dôvodov a to hlavne z estetického hľadiska 
(farba, chuť), z technologického (stálosť), z terapeutického (absorbcia) alebo chuťového. 

Retardeta je skrátený názov pre retardované, teda riadené uvoľňovanie liečiva 
z liekovej formy. O uvoľňovaní liečiva rozhoduje zloženie obsahu retardety, alebo jej steny, 
alebo obe vlastnosti dokopy. Poznáme dva základné typy retardet a to zásobníkový typ, 
skladajúci sa z jadra a obalu, a matricový typ, v ktorom je liečivo dispergované v určitom 
objeme polyméru. Z farmakokinetického hľadiska sa všetky farmaceutické firmy dnes 
snažia upraviť liečivo práve do tejto liekovej formy, aby sa liečivo prirodzeným spôsobom 
dostávalo do systémovej cirkulácie. 

Implantáty sú sterilné tuhé lieky, tvarom a veľkosťou vhodné na parenterálnu 
implantáciu, na umiestnenie pod kožu alebo do tkaniva chirurgickým zásahom. 

Medzi tuhé topické prípravky patria zásypy, ktoré sú zložené z tuhých, nespojitých, 
suchých častíc a pomocných látok. Nesmú obsahovať hrudky.

Tuhé inhalácie teda prášky alebo kompaktné výlisky, ktoré sa na prášky menia pri 
aplikácii. Tuhé liečivo je dispergované prúdom vzduchu vyvolaného vdychom. U týchto 
systémov odpadá synchronizácia vdychu a aplikácie liečiva.
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Kvapalné liekové formy

Liečivé roztoky (solutiones peroralia, sol.) a kvapky (guttae, gtt.) sú homogénne 
disperzie liečiv vo vode, liehu, glycerolu alebo v oleji. Účinná látka je v rozpúšťadle 
rozpustená. Rozdiel medzi roztokmi a kvapkami je v dávkovaní (odmerka, kvapky) a v objeme, 
v ktorom je liečivo rozpustené. Liečivé roztoky sa používajú v menšej miere ako kvapky. 
Kvapky obsahujú liečivá s rôznym farmakoterapeutickým účinkom. Roztok je priezračný, 
bez viditeľných častíc. Roztok vzniká, samovoľným rozpúšťaním účinnej látky v rozpúšťadle. 

Kloktadlá (gargarisma, gar.) sú vodné roztoky určené na kloktanie, aby sa dosiahol 
miestny účinok. Používajú sa k dezinfekcii, pri zápaloch a infekčných ochoreniach. 
Neprehĺtajú sa. Dodávajú sa ako konečné produkty alebo ako koncentráty, ktoré sa pred 
použitím riedia. 

Aromatické vody (aquae aromaticae) sú nasýtené vodné roztoky silíc, s malým 
množstvom liehu.

Aromatické liehy (spiritus aromatici) sú liehové roztoky silíc. Obe liekové formy sa 
dnes používajú len v úzkej miere ako karminatíva alebo ako korigencia chuti pri príprave 
individuálne pripravovaných liečiv.

Sirupy (sirupu, sir.) sú roztoky cukrov vo vode, viacnasýtených alkoholov vo vode, 
výluhov z rastlinných drog alebo v ovocných šťavách. Sirupy sú veľmi obľúbené hlavne 
pre svoju sladkú chuť. Medzi tzv. „suché sirupy“ sa zaraďujú antibiotické suspenzie alebo 
suspenzie s obsahom antipyretických látok. Tieto suché sirupy sa pripravujú  v čase potreby 
(ex tempore). Správne tieto lieky charakterizuje pojem prášok pre suspenzii a po príprave 
vzniká suspenzia. 

Veľkou skupinou kvapalných liekových foriem tvoria výluhy z rastlín a drog, medzi 
ktoré patria nálevy (infusa), odvary (decocta) a tinktúry (tincturae). Nálevy a odvary sa 
pripravujú za tepla s použitím vody, tinktúry sú liehové výluhy. 

Injekcie (Injectiones) sú sterilné roztoky, emulzie alebo suspenzie, vyrábané ako 
jednodávkové alebo viacdávkové lieky. Uprednostňuje sa jednodávková forma, pretože 
viacdávková injekcia musí obsahovať vhodnú antimikrobiálnu dávku.

Intravenózne infúzie sú sterilné vodné roztoky alebo emulzie s vodou ako vonkajšou 
fázou. Musia byť apyrogénne a izotonické s krvou. Aplikujú sa vo veľkom objeme, od 100 ml 
do 1000 ml. Podobne ako injekcie nesmú obsahovať antimikrobiálne látky. Niektoré môžu 
slúžiť ako nosiče injekcií, ktoré sa do nich pridávajú. Ako medziprodukty ešte poznáme 
koncentráty, prášky a lyofilizáty pre injekcie a intravenózne infúzie, ktoré sa pripravujú 
tesne pred podaním.  

Emulzie vznikajú miešaním dvoch navzájom nemiešateľných kvapalných látok 
(mlieko). 

Suspenzia vzniká zmiešaním tuhej nerozpustnej látky v kvapaline. Tuhá látka 
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v suspenzii tvorí drobné častice, ktoré sa môžu vplyvom gravitácie usádzať na dne nádoby, 
ale musia byť ľahko rozmiešateľné.

Linimenta (mazadlá) sa označujú kvapalné až gélovité látky, ktoré sa pri teplote tela 
topia a vyvolávajú derivačný účinok. Sú určené na natieranie na pokožku. Obsahujú tuky, 
mastné oleje, éterické oleje, mydlá a iné súčasti. Medzi linimenta zaraďujeme rozsiahlu 
skupinu antireumatických mazadiel.

Omývadlá (lotiones) sú kvapalné suspenzie s obsahom až 20% tuhej fázy s tým, že 
vehikulum je voda, etanol rôznej koncentrácie a zmes vody s glycerolom. Medzi omývadlá 
zaraďujeme pleťové a telové mlieka s liečivým účinkom. 

Tekuté zásypy obsahujú viac ako 50% tuhej fázy v zmesi vody s glycerolom alebo 
propylénglykolom. Tekuté zásypy môžu mať dezinfekčný a antiseptický účinok. Najčastejšie 
používaný tekutý zásyp je liekopisný Suspensio zinci oxidati. 

Šampóny sú kvapalné lieky určené k aplikácii na pokožku pokrytú vlasmi a následne 
sa zmývajú vodou. Ich fyzikálno-chemické vlastnosti môžu spĺňať vlastnosti emulzie, 
suspenzie, či roztoku. 

Liečivé mydlá sú soli jednomocných kovov s vyššími alifatickými kyselinami. Mydlá 
vo vhodnom rozpúšťadle tvoria micely, ktoré sú schopné rozpúšťať hydrofóbne látky, preto 
sa mydlá používajú ako solubilizátory. Mydlá zvyšujú rozpustnosť látok, ktoré sa vo vode 
nerozpúšťajú a s vodou sa nemiešajú. Týmto mechanizmom odstraňujú nečistoty z povrchu 
tela. 

Polotuhé liekové formy

Masti sú disperzie tuhých alebo kvapalných liečiv v jednoduchých základoch. 
Podľa chemickej povahy poznáme hydrofóbne a hydrofilné masti. Hydrofóbne masti môžu 
obsahovať okrem parafínu, olejov, len malé množstvo vody (do 10% celkovej hmotnosti), 
naopak hydrofilný základ mastí je miešateľný s vodou. 

Krémy sú viacfázové systémy zložené z vodnej a lipofilnej fázy. Hydrofóbne krémy 
majú kontinuálnu lipofilnú fázu, hydrofilné krémy majú kontinuálnu vodnú fázu. 

Gély sa skladajú z kvapalín a gélotvorných látok. 
Pasty sú polotuhé prípravky s vysokým obsahom tuhej fázy jemne dispergované 

na základe vhodného typu. 
Čapíky sú tuhé, tvarovo špecifické jednodávkové lieky, ktoré sú tvarom (valcovitý, 

torpédovitý), hmotnosťou (1 - 3 g) a konzistenciou prispôsobené na aplikáciu do rektálnej 
dutiny. Čapíkový základ sa rozpúšťa pri telesnej teplote a tak uvoľňuje účinnú látku.

Transdermálne náplasti sú topické lieky aplikované prilepením na zdravú kožu. 
Obsahujú liečivo, ktoré prechádza kožou do podkožia, ku krvným kapiláram, kde sa vstrebáva 
a pôsobí systémovo. Uvoľňovanie liečiva z náplasti je riadené, privádza liečivo do krvného 
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riečiska kontinuálne konštantnou rýchlosťou. Medzi výhody transdermálnych náplastí patrí 
vysoký compliance pacienta, obídenie „first pass efektu“, možnosť odstránenia prívodu 
liečiva do organizmu. Medzi nevýhody patrí senzibilizácia pokožky a alergická reakcia.  

Plynné liekové formy

Inhalácie sa vyrábajú a dodávajú ako kvapalné alebo tuhé systémy, ktoré sa pri 
aplikácii menia na aerodisperziu, aerosól. Medzi kvapalné inhalácie patria inhalačné lieky 
aplikované ako pary (plyn v plyne), aplikované ako disperzia kvapaliny (kvapalina v plyne) a 
inhalačné lieky aplikované z tlakových balení, v ktorých je účinná látka v kvapalnom alebo 
tuhom skupenstve. U systémov z tlakových nádobiek je dôležité zosúladiť dávku lieku a 
nádych pacienta. Synchronizácia vdychu a uvoľnenie dávky je automaticky zosúladená 
pri autohaleroch, u ktorých je uvoľnenie liečiva vyvolané nie mechanicky, ale podtlakom 
vznikajúcim pri vdychu. Medzi ďalšie pokrokové pomôcky v tejto oblasti patria expandéry 
a spacery. 

Expandéry sú predĺžené aplikátory, ktorými sa zväčšuje vzdialenosť medzi 
rozprašovačom a náustkom. Dýchacie cesty sú menej dráždené nízkou teplotou lieku a 
rýchlosťou vstupu arodisperzie. 

Spacery sú uzavreté nádobky, ktoré odstraňujú problém synchronizácie dávkovania 
a vdychovania. Liek sa aplikuje do priestoru nádobky a z nej sa inhaluje. Spacery sú obľúbené 
hlavne u detských pacientov, pri edukácii správnej inhalácie.  

Liekové formy aplikované do očí, nosa a uší 

Očné liekové formy sa aplikujú do spojivkového vaku alebo do okolí očí. Rozlišujeme 
očné instilácie (očné kvapky), očné vody, polotuhé očné lieky (masti, krémy a gély) a očné 
lamely.  Očné lieky musia spĺňať prísne požiadavky na kyslosť, na viskozitu, na povrchové 
napätie a na sterilitu. 

Nosné a ušné liekové formy sa neaplikujú na otvorenú ranu, respektíve po 
chirurgickom zákroku, nemusia spĺňať podmienky na sterility. Do uší môžeme aplikovať 
kvapky, polotuhé ušné lieky (maste a krémy), ušné prášky, výplachy a ušné tampóny. 

Do nosa najčastejšie aplikujeme nosné kvapky a nosné polotuhé lieky. 

Liekové formy aplikované vaginálne a rektálne

Pri niektorých liekoch je veľmi vhodné aplikovať liečivo rektálne. Rektálna aplikácia 
má niekoľko výhod, a to rýchlosť vstrebávania a predchádzanie „first pass efektu“. Aplikácia 
rektálnych liekov sa využíva u pacientov v detskom veku a u pacientov, ktorí majú 

   Základné typy jednotlivých liekových foriem



67

poškodený gastrointestinálny systém. Do skupiny rektálnych liekových foriem zaraďujeme 
čapíky (suppositoria), kapsuly, roztoky a suspenzie. Vaginálne liekové formy sú lieky, ktoré 
sú určené na zavedenie do pošvy. Sú to kvapalné, polotuhé alebo tuhé lieky s lokálnym 
účinkom. Rozlišujeme vaginálne glubuly (globuli vaginales),  vaginálne tablety (tabulettae 
vaginales), vaginálne kapsuly (capsulae vaginales), vaginálne peny a liečivé tampóny. Lieky 
aplikované do vaginálnej dutiny musia spĺňať všetky anatomické a fyziologické podmienky, 
aby mohli byť účinné. 

V kategorizácii liekov sa pri každom lieku nachádza liekový forma a jej aktuálna 
skratka, ktorá sa píše aj na lekársky predpis. Pokiaľ je lekársky predpis písaný ručne (už veľmi 
ojedinele), stačí aj jednoduchý popis liekovej formy. Ak sa vypisuje recept počítačovým 
programom, obsahuje liek celú liekovú formu v skratke. V nasledujúcej tabuľke prinášame 
zoznam a vysvetlenie skratiek liekových foriem. 

Tabuľka 6 - Zoznam všetkých liekových foriem

Skratka              Slovenský názov            Latinský názov
ADD BAL Kúpeľové aditívum Additio pro balneo
AER DEO Dermálna roztoková 

aerodisperzia
Solutio pro aerodispersione 
dermatica

AER DEP Dermálna prášková 
aerodisperzia

Pulvis adspersorius pro 
aerodispersione

AER DEU Dermálna suspenzná 
aerodisperzia

Suspensio pro aerodispersione 
dermatica

AER NAE Nosová emulzná aerodisperzia Aerodispersio nasalis in emulsione
AER NAO Nosová roztoková aerodisperzia Aerodispersio nasalis in solutione
AER NAS Nosová aerodisperzia Aerodispersio nasalis
AER NAU Nosová suspenzná aerodisperzia Aerodispersio nasalis in 

suspensione
AER ORA Orálna aerodisperzia Aerodispersio oralis
AER OTE Ušná emulzná aerodisperzia Otoaerodispersio in emulsione
AER OTO Ušná aerodisperzia Otoaerodispersio 
AER OTS Ušná roztoková aerodisperzia Otoaerodispersio in solutione
AER OTU Ušná suspenzná aerodisperzia Otoaerodispersio in suspensione
AER SLG Sublinguálna aerodisperzia Aerodispersio sublingualis
CAT Kataplazma, pasta na obklady Cataplasma
COL Kolódium Collodium
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CON DER Koncentrát na dermálny roztok Concentratum pro solutione 
dermali

CON GAR Koncentrát na kloktadlo Concentratum pro gragarismate
CON HED Koncentrát na hemodialyzačný 

roztok
Concentratum pro solutione 
haemodialysis

CON INF Infúzny koncentrát Concentratum pro infusione
CON INJ Injekčný koncentrát Concentratum pro iniectione
CON REC Koncentrát na rektálny roztok Concentratum pro solutione 

rectali
CON STE Sterilný koncentrát Concentratum sterile
CPS Kapsula Capsula
CPS AMY Škrobová kapsula Capsula amylacea
CPS DUR Tvrdá kapsula Capsula dura
CPS END Tvrdá gastrorezistentná kapsula Capsula enterosolvens dura
CPS ENM Mäkká gastrorezistentná kapsula Capsula enterosolvens mollis
CPS ENT Gastrorezistentná kapsula Capsula enterosolvens
CPS INH Kapsula na inhaláciu Capsula ad inhalation
CPS MDD Tvrdá kapsula s predĺženým 

uvoľňovaním
Capsula modificata dura

CPS MDM Mäkká kapsula s riadeným 
uvoľňovaním

Capsula modificata mollis  

CPS MOD Kapsula s riadeným 
uvoľňovaním

Capsula modificata

CPS MOL Mäkká kapsula Capsula mollis
CPS ORA Orálna kapsula Capsula oralis
CPS PLD Tvrdá kapsula s predĺženým 

uvoľňovaním
Capsula prolongatta dura

CPS PLG Kapsula s predĺženým 
uvoľňovaním

Capsula prologata

CPS PLM Mäkká kapsula s predĺženým 
uvoľňovaním

Capsula prolongata mollis

CPS REC Rektálna kapsula Capsula rectalis
CPS RED Tvrdá kapsula s oneskoreným 

uvoľňovaním
Capsula retardata dura

CPS REM Mäkká kapsula s predĺženým 
uvoľňovaním

Capsula retardata mollis
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CPS RET Kapsula s oneskoreným 
uvoľňovaním

Capsula retardata

CPS VAD Tvrdá vaginálna kapsula Capsula vaginalis dura
CPS VAG Vaginálna kapsula Capsula vaginalis  
CPS VAM Mäkká vaginálna kapsula Capsula vaginalis mollis
CRM Dermálny krém Cremor
CRM NAS Nosový krém Cremor nasalis
CRM OPH Očný krém Cremor ophthalmicus
CRM OTO Ušný krém Otocremor
CRM REC Rektálny krém Cremor rectalis
CRM VAG Vaginálny krém Cremor vaginalis
CUB POR Perorálna kocka Cubus peroralis
EMP TDM Transdermálna náplasť Collemplastrum transdermale
EMU DER Dermálna emulzia Emulsio dermatica
EMU DNT Zubná emulzia Emulsio dentalis
EMU GEN Gastroenterálna emulzia Emulsio gastroenteralis
EMU INF Infúzna intravenózna emulzia Emulsio pro infusione
EMU INH Inhalačná emulzia v tlakovom 

obale
Emulsio pro inhalatione in vasis 
cum pressu

EMU INJ Injekčná emulzia Emulsio pro iniectione
EMU NEB Emulzia na rozprašovanie Emulsio pro nebulisatione
EMU POR Perorálna emulzia Emulsio peroralis
EMU REC Rektálna emulzia Emulsio rectalis
EMU VAG Vaginálna emulzia Emulsio vaginalis
ENM Enémy, rektálna kvapalina Enema
GAR Kloktadlo Gargarisma
GAS INH Plyn na inhaláciu Gasum ad inhalationem
GEL DER Dermálny gél Gelatum dermaticum
GEL DNT Zubný gél Gelatum dentale
GEL EDC Endocervikálny gél Gelatum endocervicale
GEL GIN Gingiválny gél Gelatum gingivale
GEL NAS Nosový gél Gelatum nasale
GEL OPH Očný gél Gelatum ophthalmicum
GEL ORA Orálny gél Gelatum orale
GEL OTO Ušný gél Otogelatum
GEL POR Perorálny gél Gelatum orale
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GEL REC Rektálny gél Gelatum rectale
GEL URT Uretrálny gél Gelatum urethrale
GEL VAG Vaginálny gél Gelatum vaginale
GEN RNK Rádionuklidový generátor Generator radionuclidorum
GLO VAG Vaginálna guľôčka Globulus vaginalis
GRA Granulát Granula
GRA EFF Šumivý granulát Granula effervescens
GRA ENT Gastrorezistentný granulát Granula enterosolvens
GRA MDF Granulát s riadeným 

uvoľňovaním
Granula modificatus

GRA PLG Granulát s predĺženým 
uvoľňovaním

Granula prolongatus

GRA POR Perorálny granulát Granula peroralis
GRA RET Granulát s oneskoreným 

uvoľňovaním
Granula retardatus

GRA SIR Granulát na sirup Granula pro sirupo
GRO POR Granulát na perorálny roztok Granula pro solutione perorali
GRU POR Granulát na perorálnu suspenziu Granula pro suspensione perorali
GTE POR Perorálne emulzné kvapky Guttae perrales in emulsione
GTO POR Perorálne roztokové kvapky Guttae perorales in solutione
GTT ORA Orálne kvapky Guttae orales
GTT POR Perorálne kvapky Guttae perorales 
GTU POR Perorálne suspenzné kvapky Guttae perorales in suspensione
GTV Tkaninové lepidlo Glutinum telae vivae
GUM MED Liečivá žuvačka Gummi medicinale
GUM POR Pastilka na cmúľanie Gummi perorale
IMP Implantát Implantatum
IMP CAT Implantačný prúžok Catena implantabilis
INF Intravenózna infúzia Infusio
INJ Injekcia Injectio
INS DER Kožný inzert Insertio dermalis
INS DNT Zubný inzert Insertio dentalis
INS ITU Intrauterinný inzert Insertio intrauterina
INS OPH Očná lamela Insertio ophthalmica
INS VAG Vaginálny inzert Insertio vaginalis
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INT ETO Instilačný 
endotracheopulmonálny roztok

Solutio ad instillationem 
endotracheopulmonalem

INT ETP Endotracheopulmonálna 
instilácia

Instillatio endotracheopulmonalis

INT ETU Instilačná 
endotracheopulmonálna 
suspenzia

Suspensio ad instillationem 
endotracheopulmonalem

INT NAE Nosová emulzná instilácia Instillatio nasalis in emulsione
INT NAO Nosová roztoková instilácia Instillatio nasalis in solutione
INT NAS Nosová instilácia Instillatio nasalis
INT NAU Nosová suspenzná instilácia Instillatio nasalis in suspensione
INT OPH Očná instilácia, kolýrium Instillatio ophthalmica
INT OPL Rozpúšťadlo na očnú instiláciu Liquefactorium pro instillatione 

ophthalmica
INT OPO Očná roztoková instilácia Instillatio ophthalmica in solutione
INT OPU Očná suspenzná instilácia Instillatio ophthalmica in 

suspensione
INT OTE Ušná emulzná instilácia Otoinstillatio in emulsione
INT OTO Ušná instilácia Otoinstillatio      
INT OTS Ušná roztoková instilácia Otoinstillatio in solutione
INT OTU Ušná suspenzná instilácia Otoinstillatio in suspensione
INT PLG Očná instilácia s predĺženým 

účinkom
Instillatio ophathalmica prolongata

INT PLO Prášok a rozpúšťadlo na očnú 
roztokovú instiláciu

Pulvis pro solutione ophthalmica 
cum liquefactorio

INT PLU Prášok a disperzné prostredie na 
očnú suspenznú instiláciu

Pulvis pro suspensione 
ophthalmica cum liquefactorio

IRR NAS Nosový výplach Irrigatio nasalis
IRR ORA Ústny výplach Irrigatio oralis
IRR OTE Ušný emulzný výplach Irrigatio in emulsione
IRR OTO Ušný výplach Otoirrigatio
IRR OTS Ušný roztokový výplach Otoirrigatio in solutione
IRR SOL Roztok na výplach Solutio ad irrigationem
IRR STO Roztok na výplach žalúdka Solutio ad irrigationem stomachi
IRR VES Roztok na výplach mechúra Solutio ad irrigationem vesiace 

urinariae
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LKIT Súprava Series
KIT RAD Súprava na rádiofarmaceutický 

produkt
Series pro usu radiopharmaceutico

LIF PAR Rozpúšťadlo na parenterálne 
použitie

Liquefactorium parenterale

LIG IMP Impregnovaný obväz Ligamentum impregnatum
LIQ DER Dermálna kvapalina Liquidum dermale
LIQ DNT Zubná kvapalina Liquidum dentale
LIQ GEN Gastroenterálna kvapalina Liquidum gastroentarale
LIQ INH Inhalačná kvapalina v tlakovom 

obale
Liquidum pro inhalatione in vasis 
cum pressu

LIQ NEB Kvapalina na rozprašovanie Liquidum pro nebulisatione
LIQ ORA Orálna kvapalina Liguidum orale
LIQ POR Perorálna kvapalina Liquidum perorale
LIQ VAG Vaginálna kvapalina Liquidum vaginale
LOT OPH Očný loción Lotio ophthalmica
LOF LOO Rozpúšťadlo na očný loción Liguefactorium pro lotione 

ophthalmica
LUM Liečivý lak na nechty Lacca unguicularis medicinalis
LYO POR Perorálny lyofilyzát Lyophilysatum perorale
PAS ORM Pastilka mäkká Pastilla oralis mollis
PIL Pilulky Pilulae
PLO POR Prášok na perorálny roztok Pulvis pro solutione perorali
PLO VAG Prášok na vaginálny roztok Pulvis pro solutione vaginali
PLU POR Prášok na perorálnu suspenziu Pulvis pro suspensione perorali
PLV ADS Dermálny zásyp Pulvis adspersorius
PLV DNT Zubný prášok Pulvis dentalis
PLV EDL Prášok a disperzné prostredie na 

endocervikálny gél
Pulvis pro gelato endocervicali 
cum liquefactorio

PLV EFF Šumivý prášok Pulvis effervescens
PLV EOL Endotracheopulmonálna 

instilácia, prášok a rozpúšťadlo 
na prípravu roztoku

Pulvis ad instillationem 
endotracheopulmonalem cum 
liquefactorio

PLV ETO Endotracheopulmonálna 
instilácia, prášok na prípravu 
roztoku

Pulvis pro solutione 
ad instillationem 
endotracheopulmonalem
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PLV FOL Prášok a rozpúšťadlo na infúzny 
roztok

Pulvis pro solutione ad infusionem 
cum liquefactorio

PLV GAR Kloktadlo, prášok na prípravu 
roztoku

Pulvis pro gargarismate

PLV GTV Prášok a disperzné prostredie na 
tkanivové lepidlo

Pulvis pro glutiono talae vivae 
cum liquefactorio

PLV ICD Inhalačný prášok v tvrdej 
kapsule

Pulvis ad inhalationem in capsula 
dura

PLV IDO Upravený inhalačný prášok Pulvis ad inhalationem in dosibus
PLV IFO Prášok na infúzny roztok Pulvis pro solutione ad infusionem  
PLV INF Prášok na infúziu Pulvis pro infusione
PLV INH Inhalačný prášok   Insufflatio
PLV INJ Prášok na injekciu Pulvis pro iniectione
PLV INO Prášok na injekčný roztok Pulvis pro solutione injectabili
PLV INU Prášok na injekčnú suspenziu Pulvis pro suspensione injectabili
PLV IOL Prášok a rozpúšťadlo na injekčný 

roztok
Pulvis pro solutione injectabili 
cum liguefactorio

PLV IUL Prášok a disperzné prostredie na 
injekčnú suspenziu

Pulvis pro suspensione injectabili 
cum liquefactorio

PLV IVU Prášok na prípravu roztoku na 
výplach mechúra

Pulvis pro sulutione ad 
irrigationem vesicae urinariae

PLV NAS Nosový prášok Pulvis nasalis
PLV NEO Prášok na roztok na 

rozprašovanie
Pulvis pro solutione ad 
nebulisationem

PLV NEU Prášok na suspenziu na 
rozprašovanie

Pulvis pro suspensione ad 
nebulisationem

PLV OTO Ušný prášok Otopulvis
PLV POR Perorálny prášok Pulvis peroralis
PLV POR Perorálny prášok Pulvis peroralis
PLV REO Prášok na rektálny roztok Pulvis pro solutione rectali
PLV REU Prášok na rektálnu suspenziu Pulvis pro suspensione rectali
PLV SIR Prášok na sirup Pulvis pro sirupo
PLV SUS Prášok na prípravu suspenzie Pulvis pro suspensione
PQO POR Prášok a rozpúšťadlo na 

perorálny roztok
Pulvis cum liquefactorio pro 
solutione perorali
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PQU POR Prášok a disperzné prostredie na 
perorálnu suspenziu

Pulvis cum liquefactorio pro 
suspensione perorali

PRA RAD Rádiofarmaceutický prekurzor Praecursor radiopharmaceuticus
PST DER Dermálna pasta Pasta dermatica
PST DNT Zubná pasta Pasta dentalis
PST GIN Gingiválna pasta Pasta gingivalis
PST ORA Orálna pasta Pasta oralis
PST POR Perorálna pasta Pasta peroralis
SHP Šampón Shampoo
SIR Sirup Sirupus
SOL CSV Roztok na konzervovanie 

orgánov
Solutio ad conservationem 
partium corporis

SOL DER Dermálny roztok Solutio dermalis
SOL DNT Zubný roztok Solutio dentalis
SOL GEN Gastroenterálny roztok Solutio gastroenteralis
SOL GIN Gingiválny roztok Solutio gingivalis
SOL HDF Roztok na hemodiafiltráciu Solutio pro haemodiafiltratione
SOL HED Roztok na hemadialýzu Solutio pro haemodialysi
SOL HEF Roztok na hemofiltráciu Solutio pro haemofiltratione
SOL INF Infúzny intravenózny roztok Solutio pro infusione
SOL INH Inhalačný roztok v tlakovom 

obale
Solutio pro inhalatione in vasis 
cum pressu

SOL INJ Injekčný roztok Solutio pro iniectione
SOL INR Roztok na intravezikálne 

použitie
Solutio ad usum intravesicalem

SOL ION Roztok na ionoforézu Solutio pro iontophoresi
SOL NEB Roztok na rozprašovanie Solutio pro nebulisatione
SOL ORA Orálny roztok Solutio oralis
SOL PND Roztok na peritoneálnu dialýzu Solutio pro dialysi peritoneali
SOL POR Perorálny roztok Solutio peroralis
SOL REC Rektálny roztok Solutio rectalis
SOL VAG Vaginálny roztok Solutio vaginalis
SPC Čajovina Species
SPC SOL Instantná čajovina Species solubilis
SPG DER Dermálna hubka Spongia dermalis
SPM DER Dermálna pena Spuma dermalis
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SPM REC Rektálna pena Spuma rectalis
SPM VAG Vaginálna pena Spuma vaginalis
STY DER Dermálna tyčinka Stylus dermalis
STY DNZT Zubná tyčinka Stylus dentalis
STY NAS Nosová tyčinka Stylus nasalis
STY OTO Ušná tyčinka Otostylus
STY URT Uretrálna tyčinka Stylus urethralis
STY VUL Tyčinka na ranu Stylus propter vulnus
SUP Čapík Suppositorium
SUS DER Dermálna suspenzia Suspensio dermalis
SUS DNT Zubná suspenzia Suspensio dentalis
SUS GEN Gastroenterálna suspenzia Suspensio gastroenteralis
SUS INH Inhalačná suspenzia v tlakovom  

obale
Suspensio pro inhalatione in vasis 
cum pressu

SUS INJ Injekčná suspenzia Suspensio pro iniectione
SUS NEB Suspenzia na rozprašovanie Suspensio pro nebulisatione
SUS ORA Orálna suspenzia Suspensio oralis
SUS POR Perorálna suspenzia Suspensio peroralis
SUS REC Rektálna suspenzia Suspensio rectalis
SUS VAG Vaginálna suspenzia Suspensio vaginalis
TBL Tableta Tabuletta
TBL BMA Mukoadhezívna bukálna tableta Tabuletta buccalis mucoadhesiva
TBL BUC Bukálna tableta Tabuletta buccalis  
TBL DSP Dispergovateľná tableta Tabuletta dispersibilis
TBL EFF Šumivá tableta Tabuletta effervescens
TBL ENT Gastrorezistentná tableta Tabuletta enterosolvens
TBL FLM Filmom  obalená tableta Tabuletta filmo obducta
TBL GAR Kloktadlo, tableta na prípravu 

roztoku
Tabuletta pro gargarismate

TBL IMP Implantačná tableta, implanteta Tabuletta implantata
TBL IRR Ústny výplach, tableta na 

prípravu roztoku
Tabuletta pro irrigatione orali

TBL MND Žuvacia tableta Tabuletta manducabilis
TBL MOD Tableta s riadeným uvoľňovaním Tabuletta modificata
TBL OBD Obalená tableta Tabuletta obducta
TBL ORO Orodispergovateľná tableta Tabuletta orodispersibilis
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TBL PLG Tableta s predĺženým 
uvoľňovaním

Tabuletta prolongata

TBL REO Tableta na rektálny roztok Tabuletta pro solutione rectali
TBL RET Tableta s oneskoreným 

uvoľňovaním
Tabuletta retardata

TBL REU Tableta na rektálnu suspenziu Tabuletta pro suspensione rectali
TBL SLG Sublinguálna tableta Tabuletta sublingualis
TBL SOL Rozpustná tableta Tabuletta solubilis
TBL VAF Šumivá vaginálna tableta Tabuletta vaginalis effervescens
TBL VAG Vaginálna tableta Tabuletta vaginalis  
TBL VAG Tableta na vaginálny roztok Tabuletta pro solutione vaginali
TCT Tinktúra Tinctura
TMP IMP Impregnovaný tampón Tamponun impraegnatum
TMP OTO Ušný tampón Ototamponum
TMP REC Rektálny tampón Tamponum rectale
TMP VAG Liečivý vaginálny tampón Tamponum vaginale medicinale
TRI Triturát Trituratum
UNG DER Dermálna masť Unguentum dermale
UNG NAS Nosová masť Unguentum nasale
UNG OPH Očná masť Unguentum ophthalmicum
UNG OTO Ušná masť Otounguentum
UNG REC Rektálna masť Unguentum rectale
UNG VAG Vaginálna masť Unguentum vaginale
VAP INC Kapsula na paru na inhaláciu Capsula ad inhalationem vapore 

paratam
VAP INH Vodná para na inhaláciu Vapor pro inhalatione
VAP INL Kvapalina na paru na inhaláciu Liquidum ad inhalationem vapore 

paratam
VAP INN Masť na paru na inhaláciu Unguentum ad inhalationem 

vapore paratam
VAP INO Roztok na paru na inhaláciu Solutio ad inhalationem vapore 

paratam
VAP INP Prášok na paru na inhaláciu Pulvis ad inhalationem vapore 

paratam
VAP INT Tableta na paru na inhaláciu Tabuletta ad inhalationem vapore 

paratam
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Liekopis

Liekopis – Pharmacopoea (z gréckeho pharmacon – liek, poiein – tvoriť) je normatívne 
dielo určujúce akosť vybraných liečiv. Je to súbor technických požiadaviek na prípravu, 
výrobu, označovanie, predpisovanie, veľkodistribúciu a vydávanie liečiv, pomocných 
látok, liekových foriem, na hodnotenie ich kvality a požiadaviek na ich akosť. Zaručuje 
štandardnú akosť liečiv a vo všeobecnosti odzrkadľuje vedeckú a technickú úroveň 
farmácie a farmakoterapie. Liekopis je určený lekárnikom, lekárom, veterinárnym lekárom 
a farmaceutickému priemyslu. Praktický význam liekopisu spočíva v jeho informatívnej 
i normatívnej funkcii. Informuje lekára o oficiálnych liečivách z vyššie uvedených aspektov. 
Účelom liekopisu je podieľať sa na ochrane zdravia tým, že obsahuje záväzné normy na 
posúdenie kvality liečiv a liekov, ktoré musia dodržiavať všetci pracovníci, ktorí s liečivami a 
liekmi v akejkoľvek podobe zaobchádzajú.
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História liekopisov používaných 
na našom území 

Nutnosť existencie jednotne platných a záväzných predpisov sa ukázalo v minulosti 
pri príprave liekov, kedže každý lekárnik postupoval podľa vlastného uváženia a osvedčených 
postupov. Vypracované zbierky sa nazývali dispenzatória (súpis, čo má byť zhotovené). 
Najznámejšie Dispensatorium vyšlo v roku 1546 a jeho autorom bol nemecký lekár a botanik 
Valerius Cordus (1515-1544). 

Prvým jednotným liekopisom používaným na našom území bola Pharmacopoea 

Austrica – provincialis, vydaná v roku 1774. V roku 1812 bola zavedená Pharmacopoea 

Austrica, ktorej posledné ôsme vydanie z roku 1906 platilo v Čechách do roku 1941 a opäť 
v rokoch 1945-1947. V čase okupácie bol v Čechách záväzný Nemecký liekopis – Deitsches 

Arzneibuch, jeho šieste vydanie. Na Slovensku sa vychádzalo v rokoch 1817 až 1947 
z tretieho vydania Pharmacopoea Hungarica z roku 1909. Po roku 1918 sa začal pripravovať 
Ceskoslovenský liekopis - Pharmacopoea Bohemoslovenica. Jeho dokončenie sa podarilo 
v roku 1937, ale jeho vydanie znemožnila II. svetová vojna. Vydaný bol až v roku 1947, 
prvý doplnok bol vydaný v roku 1952. Jeho štvrté vydanie platilo na Slovensku do roku 
1997. Štvrté vydanie Československého liekopisu sa stalo záväzné vyhláškou Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 9. apríla 1987 s účinnosťou od 1. októbra 
1987. V roku 1988 sa vtedajšia Česká liekopisná komisia a Slovenská liekopisná komisia 
rozhodli nevydávať k tomuto liekopisu doplnok, ale začať spoločne pripravovať piate 
vydanie Československého liekopisu. Práce na tomto projekte plynule pokračovali až do 
zániku Československej federatívnej republiky. Avšak po rozdelení Československa sa návrh 
na vypracovanie spoločného regionálneho Českého a Slovenského liekopisu nepodarilo 
realizovať. Na základe stanoviska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Štátny 
ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave so svojou liekopisnou komisiou, vedený snahou 
zachovať slovenskú liekopisnú tradíciu, pristúpil k príprave Slovenského liekopisu.  

Slovenský liekopis vychádzal z materiálov Európskej liekopisnej komisie a jeho 
obsah sa prispôsobil Európskemu liekopisu 3 a v kľúčových ustanoveniach bol s uvedeným 
liekopisom identický. Slovenský liekopis sa vydal v súlade s uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 588 z 8. augusta 1995 a nadobudol platnosť 1. januára 1997. Liekopis je podľa 
obsahového charakteru rozdelený na tri časti. V priebehu rokov 1997 – 2004 liekopisné 
oddelenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv publikovala 7 zväzkov Slovenského liekopisu 
v knižnej a aj elektronickej podobe. 

ˇ

   História liekopisov používaných na našom území



79

Vo všeobecnej časti Slovenského liekopisu sa nachádzajú všeobecné ustanovenia, 
kontrolné metódy, reagencie a všeobecné state. V článkoch sú abecedne podľa latinského 
názvu usporiadané špecifické články o liečivách a pomocných látkach. Liekopisný článok 
obsahuje latinský a slovenský názov liečiva, nákres chemickej štruktúry, molekulovú 
hmotnosť, vlastnosti, skúšky totožnosti, skúšky na čistotu a spôsob uchovávania.  
V stati o všeobecných článkoch sa nachádzajú popisy produktov, liekových foriem, 
referenčných názvov a index. Cieľom Slovenského liekopisu bolo podieľanie sa na ochrane 
zdravia tým, že obsahuje záväzné normatívy kvality liečiv a liekov, ktoré musia dodržiavať 
všetci pracovníci, ktorí sa liečivami a liekmi v akejkoľvek podobe zaoberajú. Stanovená 
kvalita je jednou zo základných záruk bezpečnosti liekov pre pacientov a iných užívateľov. 

Dodržiavanie pravidiel určených liekopisom uľahčuje voľný obeh liečiv a liekov v 
rámci európskeho priestoru, zaručujú rovnakú kvalitu liečiv a liekov exportovaných a 
importovaných do krajín mimo Európskej únie a z krajín mimo Európskej únie do krajín, 
ktoré sú signatármi Dohody o vypracovaní Európskeho liekopisu. 
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Európsky liekopis

Prijatím zákona č. 362/2011 Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach skončila 
záväznosť a vydávanie Slovenského liekopisu. Na Slovensku zostáva platný Európsky liekopis 
v originálnom jazyku, teda sa neprekladá do slovenčiny a Slovenský farmaceutický kódex. 
Európsky liekopis, jeho deviate vydanie, je súbor technických požiadaviek na prípravu, 
výrobu, označovanie, uchovávanie liečiv, pomocných látok, liekových foriem a na hodnotenie 
ich kvality. Preberanie noriem Európskeho liekopisu do slovenskej legislatívy sa ustanovilo 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 588/1995 na základe podpísaného Dohovoru o 
vypracovaní Európskeho liekopisu, pozmeneného Protokolom k Dohovoru o vypracovaní 
Európskeho liekopisu 3. novembra 1995 a neskôr zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach. Tým Slovenská republika získala štatút riadneho člena Európskej 
liekopisnej komisie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Európsky liekopis 
je výsledkom práce desiatok expertov pôsobiacich v širokom spektre medzinárodných 
odborných skupín začlenených v Európskej liekopisnej komisii. Pripravuje sa pod ochranou 
Rady Európy v súlade s Dohovorom o vypracovaní Európskeho liekopisu, podpísaným 38 
signatármi. Zmluvné strany prijali opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že články 
Európskeho liekopisu sa stanú platnými normami používanými na ich vlastnom území. 
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Slovenský farmaceutický kódex

 Slovenský farmaceutický kódex je súbor článkov liekov pripravovaných a vydávaných 
vo verejných a nemocničných lekárňach, magistraliter, individuálne pripravovaných liekov, 
súbor článkov rastlinných drog a čajovín, infúznych roztokov, liečiv a pomocných látok. 
Slovenský farmaceutický kódex ako prvá slovenská záväzná norma určená na prípravu liekov 
vstúpila do platnosti výnosom MZ SR v januári 2008. V súčasnosti pripravuje Liekopisné 
oddelenie za pomoci odborníkov z Liekopisnej komisie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv 
2. vydanie Slovenského farmaceutického kódexu. Slovenský farmaceutický kódex obsahuje 
všeobecnú časť, teda zoznam článkov, a osobitnú časť, teda abecedne zoradené články – 
lieky, parenterálne lieky, liečivá a pomocné látky, rastlinné drogy a čajové produkty. 

Štruktúra jednotlivých článkov zodpovedá štruktúre Slovenského liekopisu. 
V Slovenskom farmaceutickom kódexe ďalej nájdeme aj zoznam reagencií a tabuľky, 
ktoré obsahujú zoznam omamných a psychotropných látok, závislosť relatívnej hustoty 
od obsahu etanolu, izotonizáciu vodných roztokov liečiv pripravovaných v lekárňach, 
názvy pomocných látok, tabuľku objemov, teploty a koncentrácie, popis sít používaných 
v lekárňach, tabuľku náhodných čísel a postup pri jej používaní, odporúčané terapeutické 
dávky liečiv pre dospelých a odporúčané terapeutické dávky liečiv pre deti. Jednotlivé články 
obsahujú zloženie prípravku, odporúčaný spôsob jeho prípravy, hodnotenie kvality, spôsob 
uchovávania a čas použiteľnosti. Hlavným cieľom Slovenského farmaceutického kódexu je 
štandardizácia lekárenskej prípravy liekov v súlade s požiadavkami Slovenskej lekárenskej 
praxe pri súčasnom rešpektovaní zvyšujúcich sa požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť liekov. 

Kontrolné a d
ozorné inštitúcie
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Kontrolné a dozorné inštitúcie 
 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie 
a drogových prekurzorov. Na jeho čele stojí riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister 
zdravotníctva. Štátny ústav vykonáva štátny dozor na úseku humánnej farmácie a drogových 
prekurzorov, vykonáva laboratórnu kontrolu liečiv, pomocných látok a humánnych liekov, 
schvaľuje laboratóriá, prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty a vydáva 
posudok na materiálne a priestorové vybavenie, vydáva rozhodnutie o registrácii humánnych 
liekov, vydáva povolenie na klinické skúšanie humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky 
a dohliada nad jeho vykonaním. 

Vykonáva dohľad nad liekmi (farmakovigilanciu, farmakobdelosť), zaznamenáva 
a vyhodnocuje oznámenia o nežiaducich účinkoch humánnych liekov a zdravotníckych 
pomôcok. Nariaďuje pozastavenie výdaja alebo sťahuje z trhu humánny liek alebo 
zdravotnícku pomôcku. Štátny ústav pre kontrolu liečiv rozhodnutím oznamuje nutnosť 
stiahnutia alebo pozastavenia výdaja na úrovni lekární alebo distribútorov a tento oznam 
označuje triedou urgentnosti od prvej až po tretiu. Prvá trieda urgentnosti sa musí vykonať 
ihneď, v tomto prípade Štátny ústav pre kontrolu liečiv má dovolené využívať všetky 
dostupné mediálne prostriedky na oznámenie informácií o nutnosti stiahnuť liek z trhu 
alebo nutnosti pozastaviť jeho výdaj. Druhá trieda urgentnosti znamená vykonať stiahnutie 
alebo pozastavenie do 48 hodín a tretia trieda nariaďuje opatrenie vykonať do piatich dní. Ak 
ŠUKL vydá rozhodnutie o stiahnutí lieku alebo pozastavení výdaja lieku, ide o objavenie sa 
nežiaducich účinkov, či nejakej výrobnej chyby. Vykonáva dozor nad reklamou humánnych 
liekov. 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv spolupracuje s európskymi inštitúciami, vzájomne 
si vymieňa informácie s príslušnými orgánmi členských štátov potrebné na zabezpečenie 
kvality a bezpečnosti humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok. Vykonáva inšpekciu 
dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej praxe individuálnej prípravy liekov 
na inovatívnu liečbu, správnej praxe prípravy transfúznych liekov, správnej klinickej praxe, 
správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe, 
dodržiavania ustanovení Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu pri 
príprave hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov.
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Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS)

Vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným 
poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s 
cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.  Vykonáva dohľad 
nad verejným zdravotným poistením, poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti, 
verejným zdravotným poistením tým, že dohliada na dodržiavanie ustanovení zákona 
č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a 
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:
- je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k členským 

štátom Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska
- vykonáva činnosť národného kontaktného miesta, prideľuje kódy lekárom a 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, vedie centrálny register poistencov, zoznam 
platiteľov poistného, vykonáva toxikologické vyšetrenia a iné

- vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na 
správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom 
o dohľade ukladá sankcie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydáva:
- povolenia a iné rozhodnutia podľa zákona o dohľade a dohliada na plnenie ním 

vydaných rozhodnutí
- platobné výmery vo veciach uplatnených zdravotnou poisťovňou, ak ide o 

pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedených preddavkov na poistné alebo 
neodvedeného nedoplatku na poistnom, úroky z omeškania a pohľadávky vyplývajúce z 
nezaplatenej úhrady za neodkladnú zdravotnú starostlivosť

- platobné výmery vo veciach uplatnených platiteľom poistného, ak ide o pohľadávky 
vyplývajúce z neuhradeného preplatku na poistnom, 

- rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného, vydáva rozhodnutia o pokutách za 
porušenie povinností ustanovených zákonom o dohľade a zákonom o zdravotnom poistení

Spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov 
týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia, plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva 
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia MZ SR. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vedie centrálny register poistencov, 
ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, 
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adresu trvalého pobytu poistenca, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, 
dôvod zániku verejného zdravotného poistenia a identifikačné číslo poistenca v príslušnej 
zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného a číselný kód príslušnej zdravotnej 
poisťovne, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a dátum úmrtia, 
register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe 
povolenia, register platiteľov poistného, register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 
register zdravotníckych pracovníkov, zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, register osôb oprávnených na výkon dohľadu, register podaných prihlášok 
na verejné zdravotné poistenie, register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, 
zoznam osôb, ktoré odmietli za života pitvu, vydáva Vestník úradu, vykonáva toxikologické 
vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby, vykonáva pitvy a zabezpečuje 
prehliadky mŕtvych tiel, je centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických 
skupín a iné.
 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou určuje spôsob a formu vykazovania 
poistného, určuje formu a náležitosti preukazu poistenca, prideľuje číselné kódy zdravotným 
poisťovniam, prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Kódy lekárov a kódy poskytovateľov ako ich poznáme dnes platia od 1.1.2007, a boli 
zmenené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona 
č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. 
Pod pojmom kódu lekára sa podľa uvedeného zákona rozumie kód zdravotníckeho 
pracovníka, kód zubného lekára alebo kód vybraného zdravotného pracovníka. Kód 
poskytovateľa predstavuje kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód poskytovateľa 
služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a kód poskytovateľa služieb 
súvisiacich so zabezpečením starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú 
starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami. 

Kód zdravotníckeho pracovníka prideľuje úrad pre dohľad ako kód jednoznačne 
identifikujúci lekára, zubného lekára a vybraného zdravotného pracovníka. Kód lekára, 
zubného lekára a vybraného zdravotného pracovníka prideľuje úrad pre dohľad na 
základe žiadosti zdravotníckym pracovníkom, ktorí svoje výkony fakturujú zdravotníckym 
poisťovniam. Kód lekára má ustálený tvar, ktorý sa skladá z návestia (prvé veľké písmeno), 
náhodne vygenerovaných piatich čísel a posledným trojmiestnym numerickým subkódom 
predstavujúci zdravotnícku odbornosť lekára. 

Ako príklad si môžeme uviesť žiadosť praktického lekára o pridelenie kódu lekára. Po 
predložení všetkých dokladov mu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil 
napríklad kód lekára A56789020. Po rozložení kódu lekára na jednotlivé časti vidíme 
(tabuľka 7):
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Tabuľka 7 - Príklad kódu lekára

Kód lekára, tým že je to jedinečný kód, lekár, zubný lekár alebo zdravotnícky 
pracovník, používa nielen pri komunikácii so zdravotnými poisťovňami, ale ho vpisuje aj ne 
receptúrne tlačivo alebo na poukaz na zdravotnícku pomôcku. Kód lekára nesmie byť na 
tlačivách napísaný rukou, ale musí byť otlačkom pečiatky či natlačený počítačom. 

Trojmiestny numerický kód (tabuľka 8) odbornosti predstavuje číselný kód oblasti, 
v ktorej lekár pôsobí. Kód odbornosti mu je pridelený na základe žiadosti a splnení odborných 
podmienok, ale neznamená to, že po pridelení kódu Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou môže lekár tento kód používať na čerpanie financií zo zdravotného poistenia. 
Kód môže používať až po uzavretí zmlúv so zdravotnými poisťovňami a po pridelení 
peňažných limitov. 

Tabuľka 8 - Príklady trojmiestnych numerických kódov

Kód lekára            Význam
A                                 návestie A – lekár, B – zubný lekár
56789                      náhodne vygenerované čísla
020                                 trojmiestny numerický subkód odbornosti – praktický  lekár

   Kód lekára             Odbornosť lekára 
Axxxxx001              internista  
Axxxxx004               neurológ 
Axxxxx005                                   psychiater 
Axxxxx007                                   pediater 
Axxxxx009               gynekológ 
Axxxxx010               chirurg 
Axxxxx011               ortopéd 
Axxxxx012               urológ  
Axxxxx014               otorinolaryngológ
Axxxxx015                                            očný lekár
Axxxxx018     dermatológ
Axxxxx019     onkológ
Axxxxx020     praktický lekár
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Okrem kódu lekára Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prideľuje 
lekárovi aj kód poskytovateľa, ktorý identifikuje odbornú činnosť poskytovateľa. Tento kód 
sa prideľuje fyzickým a právnickým osobám na základe úradne overeného rozhodnutia 
o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Kódy poskytovateľov sa prideľujú 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej 
starostlivosti. Kód poskytovateľa je dvanásťmiestny kód, ktorý sa skladá z návestia 
v podobe písmena, ktoré označuje kategóriu poskytovateľa. Za návestím nasleduje 
päťmiestny náhodne vygenerovaný číselný kód, po ktorom nasleduje trojmiestny subkód 
označujúci odbornú činnosť. Trojmiestne subkódy odbornosti sú identické s odbornosťou 
v kóde lekára. Posledné tri čísla v kóde poskytovateľa predstavujú subkód označujúci druh 
odbornej činnosti a poradové číslo rovnakého druhu odbornej činnosti. 

Ak lekárovi pridelí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kód poskytovateľa 
napríklad O67854020201, vieme z neho vyčítať, kde lekár ambuluje a aká je jeho odbornosť.

Tabuľka 9 - Príklad kódu poskytovateľa

  

 Po pridelení kódu lekára a kódu poskytovateľa sa uvedú oba kódy spolu s menom 
a priezviskom a názvom zdravotného zariadenia na pečiatku (Obrázok 15). 

Názov 
zariadenia

O67854020201  
MUDr. Meno a Priezvisko

všeobecný lekár 
 A56789020

Obrázok 15 - Príklad  pečiatky lekára

Axxxxx040     alergológ
Axxxxx045     reumatológ
Axxxxx050     diabetológ

   Kód poskytovateľa   Vysvetlenie
O                          návestie O – fyzická osoba, P – právnická osoba 
67854                náhodne vygenerovaný kód 
O20                                    odbornosť lekára 
2                                               druh odbornej činnosti 2 – ambulancia, 1 – lôžkové 
01                           poradové číslo ambulancie
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Ani po vydaní osobného kódu lekára, kódu poskytovateľa a vytvorení pečiatky lekár 
nemá právo poskytovať zdravotnú starostlivosť a predpisovať pacientom lieky hradené zo 
zdravotného poistenia. Lekár musí uzavrieť zmluvu o spolupráci so zdravotnými poisťovňami 
a až následne môže daný kód používať v styku s pacientom. Ak ho používa bez zmluvy, 
pacienti si poskytnutú zdravotnú starostlivosť a predpísané lieky na recept platia sami 
a lekár je povinný túto skutočnosť vyznačiť na recepte. 

Každý lekár má možnosť uzatvoriť zmluvu so svojou zdravotnou poisťovňou na 
čerpanie limitu na lieky predpisované pre svoju osobnú spotrebu. Vtedy využíva kód 
lekára, ktorý má na mieste odbornosti trojmiestny symbol 099. Aj pri predpisovaní liekov 
z osobného limitu platia všetky právne nariadenia, hlavne preskripčné obmedzenia viažuce 
sa k danému lieku. 

Pridelením kódu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou ešte nie je 
zabezpečené zmluvné preplácanie receptov a úkonov zdravotnými poisťovňami. Uvedieme 
príklad - praktický lekár môže mať atestáciu napríklad z internej medicíny, čiže úrad pre 
dohľad mu pridelil kódy končiace 020 (praktický lekár) a 001 (internista). Zdravotná poisťovňa 
s daným lekárom uzavrela zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako praktického 
lekára a otvorila mu konto, z ktorého môže čerpať financie na svojich pacientov. To znamená, 
že ak lekár opečiatkuje recept s pečiatkou, na ktorej je kód končiaci 020, lieky na recepte 
budú uhradené, ale ak s pečiatkou, na ktorej je kód končiaci 001, nebudú preplatené, hoci 
daný lekár má atestáciu internistu, nemá v danej poisťovni otvorené konto. 

Predpisovať liek s preskripčným obmedzením môže iba praktiký lekár pacienta na 
odporúčanie odborného lekára. Nie je možné, aby odborný lekár predpisoval liek na iného 
odborného lekára. Napríklad gynekológ nemôže predpisovať lieky preskripčne obmedzené 
kardiológom, ani na jeho odporúčanie.

   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) 
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Latinské receptúrne skratky

 Komunikácia či interpretácia poznámok medzi lekárom a lekárnikom je veľmi 
významná. Mala by byť presná, jasná a niekedy nečitateľná pre pacienta. Ako komunikačný 
jazyk sa u nás historicky používa latinčina. Zaužívané sú mnohé skratky, či ucelené slovné 
spojenia.  
 Pri predpisovaní lekárskych predpisov obsahujúcich hromadne vyrábané lieky, latinské 
receptúrne skratky nie sú používané a nemajú ani reálny význam. Avšak pri predpisovaní 
individuálne predpisovaných liekov je nutné poznať a aj používať latinské receptúrne skratky. 
Najviac používané skratky uvádzame v nasledujúcom prehľade (Tabuľka 10).

Tabuľka 10 - Zoznam latinských receptúrnych skratiek

Skratka Latinsky   Slovensky
āā   ana partes aequales   po rovnakých častiach, rovnakým dielom
abs  absolutus   absolutné
a. c.   ante cibum    pred jedlom
ac.,acid acidum, acidus   kyselina, kyslý
acet.  acetum    ocot
ad baln. ad balneum    do kúpeľa
ad., add. adde, addatur, addantur  pridaj, nech je pridané
ad caps.  ad capsulas    do toboliek, do kapsiel
ad caps. amyl. ad capsulas amylacelas  do škrobových toboliek
ad caps. gelat. ad capsulas gelatinosas  do želatinových tobolek
ad diagn.  ad diagnosim  
             k diagnostickým účelom
ad fict.  ad fictile    do kelímka
ad lib.   ad libidum  
 ľubovoľne
adm.  admisce   primiešaj
ad oll.  ad ollam   do kelímku
ad sac.  ad sacculum    do sáčku
ad sac. pap. ad sacculum papyraceum  do papierového sáčku
ad scat.  ad scatulam    do krabičky
adsp.   adspersorius    zasýpací
ad us. ext.  ad usum externum   
k vonkajšiemu použitiu
ad us. int.  ad usum internum   
k vnútornému použitiu
ad us. techn.  ad usum technicum   k technickému použitiu
ad us. vet.  ad usum veterinarium  pre veterinárnu potrebu
ad vitr.  ad vitrum    do fľaše
ad vitr. adl.,  ad vitrum adlatum              do prinesenej fľaše
ad vitr. gutt.  ad vitrum guttatum  do kvapkacej fľaše
amp.   ampulla    ampulka
anhydr.  anhydricus    bezvodý
aq.   aqua     voda
aq. dest.  aqua destillata   destilovaná voda
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Skratka Latinsky   Slovensky

āā   ana partes aequales   po rovnakých častiach, rovnakým dielom
abs  absolutus   absolutné
a. c.   ante cibum    pred jedlom
ac.,acid acidum, acidus   kyselina, kyslý
acet. acetum    ocot
ad baln. ad balneum    do kúpeľa
ad., add. adde, addatur, addantur  pridaj, nech je pridané
ad caps.  ad capsulas    do toboliek, do kapsiel
ad caps. amyl. ad capsulas amylacelas  do škrobových toboliek
ad caps. gelat. ad capsulas gelatinosas  do želatinových tobolek
ad diagn.  ad diagnosim                       k diagnostickým účelom
ad fict.  ad fictile    do kelímka
ad lib.   ad libidum                       ľubovoľne
adm.  admisce   primiešaj
ad oll.  ad ollam   do kelímku
ad sac.  ad sacculum    do sáčku
ad sac. pap. ad sacculum papyraceum  do papierového sáčku
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aq. ophth.  aqua ophthalmica   
očná voda
aq. redest.  aqua redestillata   opakovane destilovaná voda 
                                                                       (redestilovaná voda)
aq. steril.  aqua sterilisata   sterilizovaná voda
aquos.              aquosus    vodný
arom.   aromaticus    aromatický (vonný)
b. a.   balneum arenae   piesková kúpeľ
bac.   bacilli, bacillus  tyčinky, tyčinka
bals.   balsamum   
 balzam
b. aq.   balneum aquae   vodná kúpeľ
b. d., b.i.d, bis in die    dvakrát denne
bis i. sept.  bis in septimana   dvakrát týždne
bol.   bolus     bolus, sústo (veľká tabletka)
but., butyr. butyrum    maslo
b. v., b. vap. balneum vaporis   parná kúpeľ
c.   cum     
s
calefact.  calefactus    zahriaty
calid.   calidus    teplý
caps., cps. capsula    kapsula
caps. amyl  capsula amylacela  
 škrobová kapsula
c.aq.   cum aqua    
s vodou
catapl.              cataplasma    kašovitý obklad
cib.   cibus     jedlo
cito   cito     
rýchlo
coch.   cochlear    lyžica
cochleat.  cochleatim    po lyžiciach
col.   cola, colatura, colatus sceď, buď scedený
collod.  collodium    kolódium
colloid.  colloidalis    koloidné
collut.   collutorium   
 ústna voda
collyr.   collyrium    kolyrium (očné kvapky)
comp.   compositus    zložený
compr.  compressus    stlačený, komprimovaný
concis.  consisus    rezaný
conc., conct. concentratus    koncentrovaný
consp.   consperge    posyp
cont.   contunde    roztlačený (rozdrvený, drtený)
coq.   coque, coquatur   var, buď varený
cor.   corium    koža
cort.   cortex     
kôra
cp., cpt             compositus    zložený
crd., crud crudus    surový (nečistý)
ct.  contusus    tlčený
cryst.   crystallisatus    kryštalický
cus. cultr.  cuspis cultri   
 špička noža
d.   da, detur, dentur, divide, daj, nech je dané, rozdeľ
d. c. f.   detur cum formula  
 vydaj s popisom zloženia
dct.   decoctum    odvar
dct. inf.  decoctum infusum   odvar s nálevom
deglut.  degliatur    nech je prehltnutý
den.,   denaturus    denaturovaný
dent., dental. dentalis    zubné, dentálne
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ad scat.  ad scatulam    do krabičky
adsp.   adspersorius    zasýpací
ad us. ext.  ad usum externum             k vonkajšiemu použitiu
ad us. int.  ad usum internum             k vnútornému použitiu
ad us. techn.  ad usum technicum   k technickému použitiu
ad us. vet.  ad usum veterinarium  pre veterinárnu potrebu
ad vitr.  ad vitrum    do fľaše
ad vitr. adl.,  ad vitrum adlatum             do prinesenej fľaše
ad vitr. gutt.  ad vitrum guttatum  do kvapkacej fľaše
amp.   ampulla    ampulka
anhydr.  anhydricus    bezvodý
aq.   aqua     voda
aq. dest.  aqua destillata   destilovaná voda
aq. ophth.  aqua ophthalmica            očná voda
aq. redest.  aqua redestillata   opakovane destilovaná voda 
                                                               (redestilovaná voda)
aq. steril.  aqua sterilisata   sterilizovaná voda
aquos.   aquosus    vodný
arom.  aromaticus    aromatický (vonný)
b. a.  balneum arenae   piesková kúpeľ
bac.   bacilli, bacillus  tyčinky, tyčinka
bals.  balsamum                        balzam
b. aq.  balneum aquae   vodná kúpeľ
b. d., b.i.d, bis in die    dvakrát denne
bis i. sept.  bis in septimana   dvakrát týždne
bol.   bolus     bolus, sústo (veľká tabletka)
but., butyr. butyrum    maslo
b. v., b. vap. balneum vaporis   parná kúpeľ
c.   cum               s
calefact.  calefactus    zahriaty
calid.  calidus    teplý
caps., cps. capsula    kapsula
caps. amyl  capsula amylacela                škrobová kapsula
c.aq.  cum aqua                             s vodou
catapl.  cataplasma    kašovitý obklad
cib.   cibus     jedlo
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dent. tal. dos. dentur tales doses  
 nech je dané takých dávok
dep.   depuratus   
 čistený
depil.   depilatorium    k depilácii
dest.   destillatus    destilovaný
det.   detur     nech je dané
det. at chart.  detur chartam ceratam  nech je dané do sáčku z voskovaného papiera
det. at oll.  detur ad ollam   nech je dané do kelímku
det. at scat.  detur ad scatulam   nech je dané do krabičky
det. at vitr.  detur ad vitrum   nech je dané do fľašky
dilut.   dilutus    zriedený
d. in dplo.  detur in duplo  
             nech je vydané dvojnásobne
d. in p. aeq.  divide in partes aequales  rozdeľ rovnakým dielom
disp.  dispensa, dispensetur    rozdeľ
div.   divide, dividetur   rozdeľ, nech je rozdelené
div. in d.  divide in doses   rozdeľ na dávky
div. in d.aeq.  divide in doses aequales  rozdeľ na rovnaké dávky
div. in p.aeq.  divide in partes aequales  rozdeľ na rovnaké časti
d. n.   die nocteque    cez deň aj v noci
dos.   dosis     
dávka
dpl., dup. duplum    dvojnásobok
d.s.s.v.  detur sub signo veneni  nech je vydané s označením Jed
dulc.   dulcis     sladký
dur.   durus     tvrdý
d. t. d.   dentur tales doses   nech je dané takých dávok
dx.   dexter   
             pravý
elect.   electus, electuraium   vybraný
electiss.  electissimus   
 špeciálne vybraný
em., emul. emulsio    emulzia
emet.   emeticum    
dávidlo
emp.   emplastrum    
náplasť
enem.   enema   
             klyzma
epist.   epistomium   
 štupeľ
exct.   exacte     
dôkladne, presne
exh., exhib.  exhibeatur    nech je vyrobený
ext.   extende, extensus, externus   natri, nech je natrený
extr.   extractum    extrakt 
f.   iant, fiat    nech vznikne
ferv.   fervens, fervidus   horúci
fict.   fictile     kelímok
filt., filtr.  filtrum, filtra  
             filter, sfiltruj, odfiltruj
fl., flav             flavus, flos, flores, fluidus žltý, kvet
flor.   flos, flores    kvet, kvety
fluid.   fluidus    tekutý
f. l. a.   fiat lege artis    nech je pripravené podľa pravidiel umenia
fol.   folio     list
follic.   folliculus   
 lusk
font.   fontanus, fontis  
 pramenitá
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cito   cito               rýchlo
coch.  cochlear    lyžica
cochleat.  cochleatim    po lyžiciach
col.   cola, colatura, colatus sceď, buď scedený
collod.  collodium    kolódium
colloid.  colloidalis    koloidné
collut.  collutorium                        ústna voda
collyr.  collyrium    kolyrium (očné kvapky)
comp.  compositus    zložený
compr.  compressus    stlačený, komprimovaný
concis.  consisus    rezaný
conc., conct. concentratus    koncentrovaný
consp.  consperge    posyp
cont.  contunde    roztlačený (rozdrvený, drtený)
coq.  coque, coquatur   var, buď varený
cor.   corium    koža
cort.  cortex                         kôra
cp., cpt compositus    zložený
crd., crud crudus    surový (nečistý)
ct.  contusus    tlčený
cryst.  crystallisatus    kryštalický
cus. cultr.  cuspis cultri                        špička noža
d.   da, detur, dentur, divide, daj, nech je dané, rozdeľ
d. c. f.  detur cum formula               vydaj s popisom zloženia
dct.   decoctum    odvar
dct. inf.  decoctum infusum   odvar s nálevom
deglut.  degliatur    nech je prehltnutý
den.,  denaturus    denaturovaný
dent., dental. dentalis    zubné, dentálne
dent. tal. dos. dentur tales doses               nech je dané takých dávok
dep.  depuratus                        čistený
depil.  depilatorium    k depilácii
dest.  destillatus    destilovaný
det.   detur     nech je dané
det. at chart. detur chartam ceratam  nech je dané do sáčku z voskovaného papiera
det. at oll.  detur ad ollam   nech je dané do kelímku
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fort.   fortis, fortior    silný, silnejší
fortiss.  fortissimus    najsilnejší
fragm.              fragmentum   
 úlomok (fragment)
freq.   frequenter   
 často
frigid.   frigidus    chladné
fruct.   fructus    plod (ovocie)
f. s .a.   fiat secundum artem             nech vznikne podľa pravidiel umenia
f. sol.   fiat solutio    nech vznikne roztok
garg.   gargarisma    kloktadlo
gel., gelat. gelatina, gelatinosus              želatína
gi., gum.  gummi    guma
glycer.  glycerinum, glyceritum  glycerín
gossyp.  gossypium    vata
grad.   gradus, gradatim   stupeň
gran.,granul.  granula, granulattus              zrnká, granulovaný, zrnitý
gross.   grossus    hrubý
gtt., gutt.  gutta, guttae, guttatorius,  kvapka, kvapky, po kvapkách
haust.   haustus    
dúšok
herb.   herba     
vňať (stonka)
hum.   humanus   
 ľudský
hyd., hydr.  hydrosus    vodný (s vodou)
i. c.   inter cibos, intra cutim  medzi jedlom, do kože
i. d.   in die, intradermalis              každý deň, pod kožu, podkožný
i. m.   i n t r a m u s c u l a r i s  
 do svalu, vnútrosvalový
in d.   in die     denne
in fasc.  in fascibus    vo zväzkoch
in fol.   in foliis    v listoch
in fragm.  in fragmentis  
            v úlomkoch
in globul.  in globulis    v globulkách
in gran.  in granis    
v zrnkách
inj., inject.  injectio    injekcia 
in p. aeq.  in partes aequales   rovnakým dielom, na rovnaké časti
in scat.  in scatula    v krabičke 
insip.   insipidus    bez chuti
isoton.              isotonicus    izotonický
int.   internus    vnútorný
in tabul.  
in tabulis    
v tabuľkách
in tabulett.  in tabulettis    
v tabletách
in vas.claus.  in vase clauso  
             v uzatvorenej nádobe
in vit.   in vitro    v skle
irrig.   irrigatio   
 vyplachovanie (výplach)
i.p.   intra peritoneum   do brušnej dutiny 
it., iter.  iteretur    nech je opakovaný (opakovane)
i. v.   intra venam, intravenosus  do žily, vnútrožilne
l. a., leg. art. lege artis    podľa pravidiel umenia
lag., lago.  lagena, lagoena   
fľaša
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det. at scat.  detur ad scatulam   nech je dané do krabičky
det. at vitr.  detur ad vitrum   nech je dané do fľašky
dilut.  dilutus    zriedený
d. in dplo.  detur in duplo                      nech je vydané dvojnásobne
d. in p. aeq.  divide in partes aequales  rozdeľ rovnakým dielom
disp.  dispensa, dispensetur    rozdeľ
div.   divide, dividetur   rozdeľ, nech je rozdelené
div. in d.  divide in doses   rozdeľ na dávky
div. in d.aeq. divide in doses aequales  rozdeľ na rovnaké dávky
div. in p.aeq. divide in partes aequales  rozdeľ na rovnaké časti
d. n.  die nocteque    cez deň aj v noci
dos.  dosis               dávka
dpl., dup. duplum    dvojnásobok
d.s.s.v.  detur sub signo veneni  nech je vydané s označením Jed
dulc.  dulcis     sladký
dur.   durus     tvrdý
d. t. d.  dentur tales doses   nech je dané takých dávok
dx.   dexter                        pravý
elect.  electus, electuraium   vybraný
electiss.  electissimus                        špeciálne vybraný
em., emul. emulsio    emulzia
emet.  emeticum              dávidlo
emp.  emplastrum              náplasť
enem.  enema                                  klyzma
epist.  epistomium                        štupeľ
exct.  exacte    dôkladne, presne
exh., exhib. exhibeatur    nech je vyrobený
ext.   extende, extensus, externus   natri, nech je natrený
extr.  extractum    extrakt 
f.   iant, fiat    nech vznikne
ferv.  fervens, fervidus   horúci
fict.   fictile     kelímok
filt., filtr.  filtrum, filtra                         filter, sfiltruj, odfiltruj
fl., flav flavus, flos, flores, fluidus žltý, kvet
flor.   flos, flores    kvet, kvety
fluid.  fluidus    tekutý
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lagoenul.  lagoenula   
 fľaštička
lamel.   lamella    vločka
lamell.  lamellatus    vo vločkách
lan.   lana     vlna
lat.   latus, latitudo  
             bok (široký), šírka
lenit.   leniter   
             mierne
lev.   levis    
 ľahký
leviss.   levissimus    najľahší
lin.,  linim. l i n i m e n t u m  
  liniment, mazanie
ling.   linguetta    tableta vkladaná pod jazyk
lint.   linteum    plátno
liq., liguef.  liquefac, liquefactus,  rozpusť, tekutý, tekutina
                        liquidum, liquidus, liquor,  tekutý, tekutina, skvapalnený
l o n g i t .  
 longitudinis   
 dĺžka
lut.   luteus    
 žltý
lycop.,  l y c o p o d i u m  
             plavúňové výtrusy
m.   mixtura, misce, misceatur  mixtura, nech je zmiešané
mass.   massa     hmota (masa)
med.   medicamentum, medicus,  liečivo, liek, lekár             
medic.              medicinalis    liečivý
m. et s.  misce et signa   zmiešaj a označ
m. f.   misce fiat    zmiešaj a priprav
m. f. l. a.  misce fiat lege artis   zmiešaj a priprav podľa pravidiel
m .f. m.  misce fiat massa,   zmiešaj a priprav hmotu, zmes
                        misce fiat mixtura 
m.f.p.   misce fiat pilulae,   zmiešaj a priprav pilulky,
                        misce fiat pulvis                    zmiešaj a priprav prášok
m. f. sol.  misce fiat solutio   zmiešaj a priprav roztok
m. f. ung.  misce fiat unguentum  zmiešaj a priprav masť (nech vznikne masť)
misc.   miscendus    k zmiešaniu
misceat.  misceatur    nech je zmiešané
mixt.   mixtura    zmes
mod.dict.  modo dicto    podľa návodu
mod. praesc.  modo praescripto   podľa predpisu
moll.   mollis     
mäkký
m.p.   manipulus    hrsť
m. q. du.  mitte quantitatem 
                       duplicem                                vydaj dvojnásobok
muc., mucil.  mucilago    sliz
n.   nomen    meno
nat., natur.  naturalis    prírodný
nebul   nebulae    oplátky (škrobové tobolky)
ne reit.             ne reiteretur               neopakovať
nig., nigr.  niger    
 čierny
No.   numero    počet
noct.   nocte, nocturnus   noc, nočný
nom. reg.  nomen registratum   registrovaný názov
norm.   normalis, normatus   normálny, normovaný 
nov.   novus     nový
Nr.   numerus    počet
obd.   obduce    obal (poťah)
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f. l. a.          fiat lege artis    nech je pripravené podľa pravidiel umenia
fol.   folio     list
follic.  folliculus                        lusk
font.  fontanus, fontis                   pramenitá
fort.  fortis, fortior              silný, silnejší
fortiss.  fortissimus    najsilnejší
fragm.  fragmentum                        úlomok (fragment)
freq.  frequenter                        často
frigid.  frigidus    chladné
fruct.  fructus    plod (ovocie)
f. s .a.  fiat secundum artem  nech vznikne podľa pravidiel umenia
f. sol.  fiat solutio    nech vznikne roztok
garg.  gargarisma    kloktadlo
gel., gelat. gelatina, gelatinosus              želatína
gi., gum.  gummi    guma
glycer.  glycerinum, glyceritum  glycerín
gossyp.  gossypium    vata
grad.  gradus, gradatim   stupeň
gran.,granul. granula, granulattus              zrnká, granulovaný, zrnitý
gross.  grossus    hrubý
gtt., gutt.  gutta, guttae, guttatorius,  kvapka, kvapky, po kvapkách
haust.  haustus              dúšok
herb.  herba               vňať (stonka)
hum.  humanus                        ľudský
hyd., hydr.  hydrosus    vodný (s vodou)
i. c.   inter cibos, intra cutim  medzi jedlom, do kože
i. d.   in die, intradermalis              každý deň, pod kožu, podkožný
i. m.  intramuscularis                     do svalu, vnútrosvalový
in d.  in die     denne
in fasc.  in fascibus    vo zväzkoch
in fol.  in foliis    v listoch
in fragm.  in fragmentis                        v úlomkoch
in globul.  in globulis    v globulkách
in gran.  in granis               v zrnkách
inj., inject.  injectio    injekcia 
in p. aeq.  in partes aequales   rovnakým dielom, na rovnaké časti



93

ol., oleos.  oleosus    olejový
op., operc.  operculatus    s viečkom
opert.   opertus    krytý
ophthal.  ophthalmicus               očný
ord.   ordinarius, ordinatio              obyčajný, predpis, návod
orig.   originalis    
pôvodný (originálny)
ov.   ovum     vajce
p.   pars, pulveratus, pulvis  časť, práškový, prášok
p.aeq., 
part.aeq.  partes aeuquales              rovnaké diely
part. vic.  partitis vicibus   
v delených dávkach
parv.   parvus   
             malý
parvul.  parvulus    maličký
past.   pasta     pasta
pastil.   pastillus   
 pastilka
p.c.,pct.  per centum, pro centum  percento
pd.   ponderis    
o hmotnosti 
p. d.   pro dosi    pre jednu dávku 
p. die.   pro die    denne
percut.  percutaneus    
pôsobiaci cez kožu
peroral.  peroralis    podávaný ústami
phil.   phiala     
fľaštička
pil.   pilula, pilulae  
             pilulka
pip.   p i p e t t e  
  kvapátko (pipeta)
p.n.,pro narc. pro narcosi    
k narkóze
post.   posterior    zadný (po)
post cib  post cibos    po jedle
praecip. praecipitatus    zrazený
praep.              praeparatus    preparovaný
pro adult.  pro adultis    pre dospelých
pro baln.  pro balneo    do kúpeľa
pro capil.  pro capillis    na vlasy
pro inf.  pro infantibus  
             pre deti
pro infus.  pro infusione    na infúziu
pro inj.  pro injectione  
             na prípravu injekcie
pro iontophor. pro iontophoresi  
 pre ionoforézu
prop., propr.  proprius    vlastný (vhodný)
prophyl.  prophylacticus   profylaktický (preventívny)
pro rect.  pro recto    do konečníku
pro ureth.  pro urethra    do močovej trubice
pro us.  pro usu    k použitiu
pro vagina  pro vagina  
 do pošvy, vaginálne
pt.   perstetur    nech je pokračované
pulv.   pulvis, pulveres,   prášok, prášky
                        pulveratus (pulverisatus) 
dsp.   pulvis adspersorius   zasýpací prášok
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in scat.  in scatula    v krabičke 
insip.  insipidus    bez chuti
isoton.   isotonicus    izotonický
int.   internus    vnútorný
in tabul.      in tabulis              v tabuľkách
in tabulett.  in tabulettis              v tabletách
in vas.claus.  in vase clauso                      v uzatvorenej nádobe
in vit.  in vitro    v skle
irrig.  irrigatio                                 vyplachovanie (výplach)
i.p.   intra peritoneum   do brušnej dutiny 
it., iter.  iteretur    nech je opakovaný (opakovane)
i. v.   intra venam, intravenosus  do žily, vnútrožilne
l. a., leg. art. lege artis    podľa pravidiel umenia
lag., lago.  lagena, lagoena             fľaša
lagoenul.  lagoenula                        fľaštička
lamel.  lamella    vločka
lamell.  lamellatus    vo vločkách
lan.   lana     vlna
lat.   latus, latitudo                       bok (široký), šírka
lenit.  leniter                                   mierne
lev.   levis                         ľahký
leviss.  levissimus    najľahší
lin.,  linim. linimentum                           liniment, mazanie
ling.   linguetta    tableta vkladaná pod jazyk
lint.   linteum    plátno
liq., liguef.  liquefac, liquefactus,  rozpusť, tekutý, tekutina
                   liquidum, liquidus, liquor,  tekutý, tekutina, skvapalnený
longit.         longitudinis                        dĺžka
lut.   luteus                         žltý
lycop.,  lycopodium                          plavúňové výtrusy
m.   mixtura, misce, misceatur  mixtura, nech je zmiešané
mass.  massa     hmota (masa)
med.  medicamentum, medicus,  liečivo, liek, lekár             
medic.  medicinalis    liečivý
m. et s.  misce et signa   zmiešaj a označ
m. f.  misce fiat    zmiešaj a priprav
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pur.   purus    
 čistý
purg.   purgans    preháňavý
purif.   purificatus   
 čistený
q. l.   quantum libet  
             koľko je treba
q. p., q. pl.  quantum placet   koľko je treba 
q. r.   quantum rectum   správne množstvo
q. s.   quantum satis  
             koľko je treba, koľko stačí
r., rad.              radix     koreň
raff.   raffinatus    rafinovaný
rc., rcp., rp recipe     vezmi
rec.   recens, recenter, recipe  čerstvý, čerstvo, vezmi
refriger.  refrigeratus    zmrazený 
reit.   reiteretur    opakovane
rep.   repete, repetat, repetatur  opakuj, nech je opakované
res.   resina    
 živica
resubl.   resublimatus    resublimovaný
rot.   rotula    
 šošovica
rpt.   repetatur    opakovať
rub., rubr. ruber    
 červený
s. a.   secundum artem   podľa pravidiel umenia
sac., sacc.  sacculus   
 sáčok
sac. chart.  cacculus chartaceus   papierový sáčok
sapon.              saponatus    mydlový (s mydlom)
s. a. r.   secundum artis regulas  podľa pravidiel umenia
sat.   satis, saturatus   dosť, nasýtený (saturovaný)
s. c.   sub cutim, subcutaneus  pod kožu, podkožný
sec.   secundum    podľa
sec. ord. med. secundum ordinationem     podľa návodu lekára
                        medici  
sem.   semis, semen, semel   polovica, semeno
sic., sicc. siccus     suchý (bezvodý)
siccat.   siccatus   
 sušený
sign.   signum    značka (známka, znamenie)
sine aq.  sine aqua    bez vody
sir.   sirupus    sirup
s. n.   secundum naturam,             podľa názvu
                        suo nomine  
s. n. p.              signetur nomine proprio  nech je označený svojim menom
sol., solut. solutio, solutus, solubilis  roztok, rozpustený, rozpustný
solub.   solubilis    rozpustný
s. o. s.   si opus sit    ak je treba
spec.   species, specificus  
 čajová zmes, špecifický
spir., spirit.  spiritus, spirituosus   lieh, liehový
spiss.   spissus    hustý
s. q.   sufficiente quantitate              v dostatočnom množstve
s. s. n.   signetur suo nomine              nech je označený svojim menom
s. s. v.   sub signo veneni   nech je označený ako jed
stat.   statim     ihneď 
sterilis.  sterilisatus, sterilisetur           sterilizovaný 
subcut.  subcutaneus    podkožný
subl., sublim sublimatus    sublimovaný
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m. f. l. a.  misce fiat lege artis   zmiešaj a priprav podľa pravidiel
m .f. m.  misce fiat massa,   zmiešaj a priprav hmotu, zmes
                   misce fiat mixtura 
m.f.p.  misce fiat pilulae,   zmiešaj a priprav pilulky,
                   misce fiat pulvis                   zmiešaj a priprav prášok
m. f. sol.  misce fiat solutio   zmiešaj a priprav roztok
m. f. ung.  misce fiat unguentum  zmiešaj a priprav masť (nech vznikne masť)
misc.  miscendus    k zmiešaniu
misceat.  misceatur    nech je zmiešané
mixt.  mixtura    zmes
mod.dict.  modo dicto    podľa návodu
mod. praesc.  modo praescripto   podľa predpisu
moll.  mollis               mäkký
m.p.  manipulus    hrsť
m. q. du.  mitte quantitatem                
                   duplicem                             vydaj dvojnásobok
muc., mucil.  mucilago    sliz
n.   nomen    meno
nat., natur.  naturalis    prírodný
nebul  nebulae    oplátky (škrobové tobolky)
ne reit.  ne reiteretur              neopakovať
nig., nigr.  niger                         čierny
No.   numero    počet
noct.  nocte, nocturnus   noc, nočný
nom. reg.  nomen registratum   registrovaný názov
norm.  normalis, normatus   normálny, normovaný 
nov.  novus     nový
Nr.   numerus    počet
obd.  obduce    obal (poťah)
ol., oleos.  oleosus    olejový
op., operc.  operculatus    s viečkom
opert.  opertus    krytý
ophthal.  ophthalmicus   očný
ord.   ordinarius, ordinatio             obyčajný, predpis, návod
orig.  originalis              pôvodný (originálny)
ov.   ovum     vajce



95

subst.   substantia    
látka (substancia)
subt.   subtilis, subtiliter  
 jemný, jemne
subtlss., 
subtliss.  s u b t i l i s s i m u s  
             najjemnejší 
suc., succ.  succus   
             šťava, výťažok
suill.   suillus   
             prasací
sum.   sume, sumat, sumatur,           vezmi, nech sa vezme, k užívaniu
                       sumendus  
supp., suppos. suppositorium  
 čapík
susp.   suspensio    suspenzia
t., tal.   talis     taký
tab.   tabella, tabletta, tabuletta  tableta
tc., tct., ti. tinctura    tinktúra
t. d.   tales doses    také dávky
ten.   tenuis   
  riedky, zriedený
t h e r a p .  
t h e r a p e u t i c u s  
             liečebný
titr.   titratus    titrovaný
tub.   tuba, tubus    tuba, trubička
tub. expl.  tubus exploratorius   skúmavka
tubul.   tubulus    trubička 
tubul. capill.  tubulus capillaris   kapilára
ung.   unguentum    masť
us.   usus     použitie
vac., vacc.  vaccinum    vakcína
vehic.   vehiculum    nositeľ 
ven.   venalis    obyčajný
v. h. p.  via humida paratus   pripravené mokrou cestou
vitr.   vitrum, vitreus   
fľaša, fľaštička
vitr. gutt.  vitrum guttatorium  
 fľaštička s kvapátkom
vulg.   vulgaris    obyčajný
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p.   pars, pulveratus, pulvis  časť, práškový, prášok
p.aeq., 
part.aeq.  partes aeuquales             rovnaké diely
part. vic.  partitis vicibus                      v delených dávkach
parv.  parvus                        malý
parvul.  parvulus    maličký
past.  pasta     pasta
pastil.  pastillus                        pastilka
p.c.,pct.  per centum, pro centum  percento
pd.   ponderis              o hmotnosti 
p. d.  pro dosi    pre jednu dávku 
p. die.  pro die    denne
percut.  percutaneus              pôsobiaci cez kožu
peroral.  peroralis    podávaný ústami
phil.  phiala               fľaštička
pil.   pilula, pilulae                        pilulka
pip.   pipette                                 kvapátko (pipeta)
p.n.,pro narc.pro narcosi              k narkóze
post.  posterior    zadný (po)
post cib  post cibos    po jedle
praecip. praecipitatus    zrazený
praep.  praeparatus    preparovaný
pro adult.  pro adultis    pre dospelých
pro baln.  pro balneo    do kúpeľa
pro capil.  pro capillis    na vlasy
pro inf.  pro infantibus                       pre deti
pro infus.  pro infusione    na infúziu
pro inj.  pro injectione                      na prípravu injekcie
pro iontophor. pro iontophoresi                  pre ionoforézu
prop., propr.  proprius    vlastný (vhodný)
prophyl.  prophylacticus   profylaktický (preventívny)
pro rect.  pro recto    do konečníku
pro ureth.  pro urethra    do močovej trubice
pro us.  pro usu    k použitiu
pro vagina  pro vagina                       do pošvy, vaginálne
pt.   perstetur    nech je pokračované
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pulv.  pulvis, pulveres,   prášok, prášky
pulveratus (pulverisatus) 
dsp.   pulvis adspersorius   zasýpací prášok
pur.   purus                         čistý
purg.  purgans    preháňavý
purif.  purificatus                        čistený
q. l.   quantum libet                      koľko je treba
q. p., q. pl.  quantum placet   koľko je treba 
q. r.   quantum rectum   správne množstvo
q. s.   quantum satis                      koľko je treba, koľko stačí
r., rad.   radix     koreň
raff.   raffinatus    rafinovaný
rc., rcp., rp recipe     vezmi
rec.   recens, recenter, recipe  čerstvý, čerstvo, vezmi
refriger.  refrigeratus    zmrazený 
reit.   reiteretur    opakovane
rep.   repete, repetat, repetatur  opakuj, nech je opakované
res.   resina                          živica
resubl.   resublimatus    resublimovaný
rot.   rotula                         šošovica
rpt.   repetatur    opakovať
rub., rubr. ruber                         červený
s. a.   secundum artem   podľa pravidiel umenia
sac., sacc.  sacculus                        sáčok
sac. chart.  cacculus chartaceus   papierový sáčok
sapon.  saponatus    mydlový (s mydlom)
s. a. r.  secundum artis regulas  podľa pravidiel umenia
sat.   satis, saturatus   dosť, nasýtený (saturovaný)
s. c.   sub cutim, subcutaneus  pod kožu, podkožný
sec.   secundum    podľa
sec. ord. med. secundum ordinationem      podľa návodu lekára
                   medici  
sem.  semis, semen, semel   polovica, semeno
sic., sicc. siccus     suchý (bezvodý)
siccat.  siccatus                        sušený
sign.  signum    značka (známka, znamenie)
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sine aq.  sine aqua    bez vody
sir.   sirupus    sirup
s. n.    secundum naturam,             podľa názvu suo nomine  
s. n. p.         signetur nomine proprio  nech je označený svojim menom
sol., solut. solutio, solutus, solubilis  roztok, rozpustený, rozpustný
solub.  solubilis    rozpustný
s. o. s.  si opus sit    ak je treba
spec.  species, specificus                čajová zmes, špecifický
spir., spirit.  spiritus, spirituosus   lieh, liehový
spiss.  spissus    hustý
s. q.   sufficiente quantitate  v dostatočnom množstve
s. s. n.  signetur suo nomine   nech je označený svojim menom
s. s. v.  sub signo veneni   nech je označený ako jed
stat.  statim     ihneď 
sterilis.  sterilisatus, sterilisetur          sterilizovaný 
subcut.  subcutaneus    podkožný
subl., sublim  sublimatus    sublimovaný
subst.          substantia              látka (substancia)
subt.  subtilis, subtiliter                  jemný, jemne
subtlss., 
subtliss.  subtilissimus                        najjemnejší 
suc., succ.  succus                        šťava, výťažok
suill.  suillus                                   prasací
sum.  sume, sumat, sumatur,          vezmi, nech sa vezme, k užívaniu sumendus 
supp.,suppos. suppositorium                       čapík
susp.  suspensio    suspenzia
t., tal.  talis     taký
tab.   tabella, tabletta, tabuletta  tableta
tc., tct., ti. tinctura    tinktúra
t. d.   tales doses    také dávky
ten.   tenuis                                   riedky, zriedený
therap.       therapeuticus                       liečebný
titr.   titratus    titrovaný
tub.   tuba, tubus    tuba, trubička
tub. expl.  tubus exploratorius   skúmavka
tubul.  tubulus    trubička 
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tubul. capill. tubulus capillaris   kapilára
ung.  unguentum    masť
us.   usus     použitie
vac., vacc.  vaccinum    vakcína
vehic.  vehiculum    nositeľ 
ven.  venalis    obyčajný
v. h. p.  via humida paratus   pripravené mokrou cestou
vitr.   vitrum, vitreus             fľaša, fľaštička
vitr. gutt.  vitrum guttatorium              fľaštička s kvapátkom
vulg.  vulgaris    obyčajný

   Latinské receptúrne skratky
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Výber latinskej gramatiky

 Na rozdiel od iných štátov sa v našom štáte stále pri písaní receptov okrem slovenského 
jazyka používa aj jazyk latinský. Lekársky predpis musí byť presný nielen po obsahovej ale 
aj formálnej stránke. Uvádzame stručný prehľad základov latinskej gramatiky.

Podstatné mená a prídavné mená

Pre preskripciu liekov je dôležitý nominatív, genitív a akuzatív podstatných mien (substantív). 
Pri predpisovaní lieku sa názov lieku udáva v nominatíve a počet balení v akuzatíve. Pri 
predpisovaní individuálne predpisovaných liekov sa názvy substancií uvádzajú v genitíve 
a množstvá substancií v akuzatíve. V latinčine sa substantíva rozdeľujú do piatich deklinácií 
(skloňovaní). Datív sa v receptúrnej terminológii nevyskytuje, preto ho ani neuvádzame. 

1. Deklinácia – sem zaraďujeme podstatné mená, ktoré majú v nominatíve jednotného 
čísla koncovku –a a v genitíve koncovku –ae. Sú prevažne ženského rodu. 
Ak sa podstatné meno 1.deklinácie spája s prídavným menom tej istej deklinácie, 
prídavné meno sa zhoduje s podstatným menom v rode, čísle a páde a tvoria zhodný 
prívlastok. Ak je podstatné meno spojené s prívlastkom, ktorý nie je prídavným 
menom, ale podstatným menom, je v genitíve a jeho skloňovanie sa nemení. Do 
slovenčiny sa prekladá ako prídavné meno. 

2. Deklinácia – sem zaraďujeme podstatné mená zakončené v nominatíve jednotného 
čísla na –us, prípadne na –er a v genitíve jednotného čísla na –i. Sú prevažne 
mužského rodu. Ďalej sem zaraďujeme podstatné mená stredného rodu zakončené 
v nominatíve na –um, v genitíve jednotného čísla na –i. 
Z prídavných mien sa podľa 1. a 2. deklinácie skloňujú prídavné mená mužského 
rodu v jednotnom čísle v nominatíve zakončené –us, -er, ženského rodu zakončené 
na -a a stredného rodu zakončené na –um.

3. Deklinácia – sem zaraďujeme podstatné mená zakončené v genitíve jednotného 
čísla na –is. Ako aj rôznoslabičné  (v genitíve majú viac o jednu slabiku) podstatné 
mená mužského a ženského rodu zakončené na –o, -or, -os, -er, -is,  a stredného 
rodu zakončené na –men, -us, -ur. Grécke substantíva stredného rodu zakončené 
na –ma majú v genitíve singuláru koncovku –matis. Rovnoslabičné podstatné 
mená (v nominatíve a v genitíve majú rovnaký počet slabík) mužského a ženského 
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rodu zakončené na –es, -is. Takto sa skloňujú aj grécke rovnoslabičné podstatné 
mená zakončené na –is, podstatné mená stredného rodu zakončené na –e, -al, -ar.  
Prídavné mená 3.deklinácie sa delia na tri skupiny a to na jednovýchodné, ktoré 
majú pre všetky tri rody v nominatíve jednotného čísla rovnaké zakončenie. Medzi 
dvojvýchodné prídavné mená zaraďujeme tie, ktoré majú v nominatíve jednotného 
čísla mužského a ženského rodu koncovku –is, v strednom rode koncovku –e. Medzi 
trojvýchodné prídavné mená zaraďujeme tie, ktoré majú v nominatíve jednotného 
mužského rodu koncovku -er, v ženskom rode majú koncovku –is a v strednom rode 
majú koncovku –e.  

4. Deklinácia – sem zaraďujeme podstatné mená mužského a ženského rodu zakončené 
na –us a stredného rodu zakončené na –u, ktoré majú v genitíve jednotného čísla 
koncovku –us.

5. Deklinácia – sem zaraďujeme podstatné mená zakončené na –es a v genitíve 
jednotného čísla majú koncovku –ei. Sú prevažne ženského rodu. 
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Príklady skloňovania:

1.deklinácia – väčšinou ženské podstatné mená, ktoré majú v nominatíve jednotného čísla 
koncovku –a a v genitíve koncovku –ae.

Capsula, -ae, f. - kapsula
JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO

NOM. capsula capsulae
GEN. capsulae capsularum
AKUZ. capsulam capsulas
ABL. capsula capsulis

Ak sa podstatné meno 1.deklinácie spája s prídavným menom tej istej deklinácie, prídavné 
meno sa zhoduje s podstatným menom v rode, čísle a páde a tvoria zhodný prívlastok.

Aqua sterilisata – sterilizovaná voda

Ak je podstatné meno spojené s prívlastkom, ktorý nie je prídavným menom, ale podstatným 
menom, je v genitíve a jeho skloňovanie sa nemení.

Cera lanae – vosk z ovčej vlny

2.deklinácia – prevažne mužské podstatné mená zakončené v nominatíve jednotného čísla 
na –us, prípadne na –er a v genitíve jednotného čísla na –i.

NOM. aqua sterilisata
GEN. aquae sterilisatae
AKUZ. aquam sterilisatam
ABL. aqua sterilisata

JEDNOTNÉ ČÍSLO
NOM. cera lanae
GEN. cerae lanae
AKUZ. ceram lanae
ABL. cera lanae
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Sirupus, -i, m. - sirup

Podstatné mená stredného rodu zakončené v nominatíve na –um, v genitíve jednotného 
čísla na –i.

Infusum, -i, n. - nálev

Prídavné mená mužského rodu v jednotnom čísle v nominatíve zakončené –us, -er.

Sirupus concentratus – koncentrovaný sirup

Prídavné mená ženského rodu zakončené na –a. 

Capsula gelatinosa – želatínová kapsula

Prídavné mená stredného rodu zakončené na –um.

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. sirupus sirupi
GEN. sirupi siruporum
AKUZ. sirupum sirupos
ABL. sirupo sirupis

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. infusum infusa
GEN. infusi infusorum
AKUZ. infusum infusa
ABL. infuso infusis

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. capsula gelatinosa capsulae gelatinosae
GEN. capsulae gelatinosae capsularum gelatinarum
AKUZ. capsulam gelatinosam capsulas gelatinosas
ABL. capsula gelatinosa capsulis gelatinosis

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. sirupus concentratus sirupi concentrati
GEN. sirupi concentrati siruporum concentratorum
AKUZ. sirupum concentratum sirupos concentratos
ABL. sirupo concentrato sirupis concentratis
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Infusum filtratum – filtrovaný nálev

3.deklinácia - podstatné mená zakončené v genitíve jednotného čísla na –is.

Pulvis, -eris, m. - prášok

Rôznoslabičné  (v genitíve majú viac o jednu slabiku) podstatné mená mužského a ženského 
rodu zakončené na –o, -or, -os, -er, -is.

Infusio, -onis, f. - infúzia

Podstatné mená stredného rodu zakončené na –men, -us, -ur.

Semen, -inis, n. - semeno

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. infusum filtratum infusa filtrata
GEN. infusi filtrati infusorum filtratorum
AKUZ. infusumfiltratum infusa filtrata
ABL. infuso filtrato infusis filtratis

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. pulvis pulveres
GEN. pulveris pulverum
AKUZ. pulverem pulveres
ABL. pulvere pulveribus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. semen semina
GEN. seminis seminum
AKUZ. semen semina
ABL. semine seminibus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. infusio infusiones
GEN. infusionis infusionum
AKUZ. infusionem infusiones
ABL. infusione infusionibus
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 Grécke substantíva stredného rodu zakončené na –ma majú v genitíve singuláru koncovku 
–matis.

Gramma, -atis, n. – gram, písmeno

Rovnoslabičné podstatné mená (v nominatíve a v genitíve majú rovnaký počet slabík) 
mužského a ženského rodu zakončené na –es, -is.
Cutis, .is, f. - koža

Grécke rovnoslabičné podstatné mená zakončené na –is.  

Dosis, -is, f. - dávka

Podstatné mená stredného rodu zakončené na –e, -al, -ar.

Rete, -is, n. - sieť

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. gramma grammata
GEN. grammatis grammatum
AKUZ. gramma grammata
ABL. grammate grammatis

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. cutis cutes
GEN. cutis cutium
AKUZ. cutem cutes
ABL. cute cutibus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. dosis doses
GEN. dosis (doseos) dosium
AKUZ. dosim (dosin) doses
ABL. dosi dosibus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. rete retia
GEN. retis retium
AKUZ. rete retia
ABL. reti retibus
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Jednovýchodné prídavné mená, ktoré majú pre všetky tri rody v nominatíve jednotného 
čísla rovnaké zakončenie.

Simplex – jednoduchý, jednoduchá, jednoduché
Sirupus simplex – jednoduchý sirup

Dvojvýchodné prídavné mená, ktoré majú v nominatíve jednotného čísla mužského 
a ženského rodu koncovku –is, v strednom rode koncovku –e.

Solubilis (m., f.) – rozpustný, rozpustná
Solubile (n.) – rozpustné
Substantia solubilis – rozpustná látka

Trojvýchodné prídavné mená, ktoré majú v nominatíve jednotného mužského rodu koncovku 
-er, v ženskom rode majú koncovku –is a v strednom rode majú koncovku –e.  

Celer – rýchly, celeris – rýchla, celere – rýchle
Auxilium celere – rýchla pomoc

4.deklinácia - podstatné mená mužského a ženského rodu zakončené na –us.

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. sirupus simplex sirupi simplices
GEN. sirupi simplicis siruporum simplicium
AKUZ. sirupum simplicem sirupos simplices
ABL. sirupo simplici sirupis simplicibus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. substantia solubilis substantiae solubiles
GEN. substantiae solubilis substantiarum solubilium
AKUZ. substantiam solubilem substantias solubiles
ABL. substantia solubili substantiis solubilibus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. auxilium celere auxilia celeria
GEN. auxilii celeris auxiliorum celerium
AKUZ. auxilium celere auxilia celeria
ABL. auxilio celeri auxiliis celeribus
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Spiritus, -us, m. - lieh

Podstatné mená stredného rodu zakončené na –u, ktoré majú v genitíve jednotného čísla 
koncovku –us.

Genu, -us, n. - koleno

5.deklinácia - Podstatné mená prevažne ženského rodu zakončené na –es a v genitíve 
jednotného čísla majú koncovku –ei. Sú prevažne ženského rodu. 
Species, -ei, f. - druh
Species, -erum, f. - čajovina

Predložky

Latinské predložky sa spájajú s akuzatívom alebo s ablatívom. Predložka in (v, do, na) 
a predložka sub (pod) sa viaže s obidvoma pádmi.  

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. spiritus spiritus
GEN. spiritus spirituum
AKUZ. spiritum spiritus
ABL. spiritu spiritibus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. genu genua
GEN. genus genuum
AKUZ. genu genua
ABL. genu      genibus

JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO
NOM. species species
GEN. speciei specierum
AKUZ. speciem species
ABL. specie speciebus
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Predložky viažuce sa s akuzatívom

Predložky viažuce sa s ablatívom

Predložky viažuce sa s akuzatívom a ablatívom

Latinské číslovky

Číslovky v latinčine sa delia:
Na základné (numeralia cardinalia) unus, decem
Na radové (numeralia ordinalia) primus, decimus
Na podielové, zlomkové (numeralia distributiva) singuli
Na násobné (numeralia multiplicativa) decemplex

PREDLOŽKA VÝZNAM MNOŽNÉ ČÍSLO
AD            k, do, na ad vitrum – do fľaše

ad decem – do desať
ad usum internum – na vnútorné použitie

ad diagnosim – na diagnostické ciele
ante         pred ante cibos – pred jedením
contra         proti contra dolorem – proti bolesti
inter        medzi inter cibos – medzi jedením
per          cez per os – ústami
secundum         podľa secundum praecepta medici – podľa 

lekárskych predpisov
trans          cez trans cutem - kožou

PREDLOŽKA VÝZNAM PRÍKLAD
cum  s cum formula – s uvedením zloženia
pro pre, na pro usu externo – na vonkajšie použitie
sine bez sine spiritu – bez liehu

PREDLOŽKA VÝZNAM PRÍKLAD
in  do, na (akuz.) in venam – do žily

v, na (abl.) n vitro – vo fľaške
sub pod (akuz.) sub linguam – pod jazyk

pod (abl.) sub lingua – pod jazykom
sub signo – pod označením

   Výber latinskej gramatiky



108

Zo základných čísloviek sa skloňujú:
1, 2, 3 (unus, duo, tres) 
200-900 (ducenti, ae, a – nongenti, ae, a)
2000 a viac (duo milia, tria milia)

Skloňovanie základných čísloviek

Pri písaní receptov využívame základné číslovky v páde akuzatív. Prepis latinskej číslovky 
nasleduje po rímskej číslici. 

Jeden - unus, una, unum

Dva – duo, duae, duo

Tri- tres, tres, tria

Od základnej číslovky 18 a 19, 28 a 29 až 88 a 89, teda vždy dve posledné číslovky 
v desiatke sa vyjadrujú odpočítaním dvoch (18) alebo jednej (19) od nasledujúcej desiatky. 
Teda 18 sa povie duodeviginti (dve od dvadsať), 19 sa prekladá ako undeviginti (jeden od 
dvadsať). Číslovky 98 a 99 sa nevyjadrujú podľa tohto pravidla, ale ako nonaginta octa 
a nonaginta novem.

MUŽSKÝ ŽENSKÝ STREDNÝ
NOM. unus una unum
GEN. unius unius unius
AKUZ. unum unam unum
ABL. uno una uno

MUŽSKÝ ŽENSKÝ STREDNÝ
NOM. duo duae duo
GEN. duorum duarum duorum
AKUZ. duos duas duo
ABL. duobus duabus duobus

MUŽSKÝ ŽENSKÝ STREDNÝ
NOM. tres tres tria
GEN. trium trium trium
AKUZ. tres tres tria
ABL. tribus tribus tribus
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Pri vyjadrovaní ostatných zložených čísloviek od 21 po 99 sa kladú jednotky pred desiatky 
a spájajú sa spojkou et (duo et viginti - 22), alebo sa kladú jednotky za desiatky a nepoužíva 
sa žiadna spojka (viginti duo).
Číslovky od 11-17 majú prípony –decim (11 undecim), desiatky majú príponu –ginta (30 
triginta). Výnimka je číslovka 20 viginti. Stovky tvoríme pomocou dvoch prípon –centi, 
-centae, -centa pre 200, 300 a 600. Pre všetky ostatné sa používa prípona –(in)genti, -(in)
gentae, -(in)genta.

Pri vyjadrovaní desatina, stotina a tisícina gramu použijeme číslovkovú predponu 
decigramma, centigramma a milligramma (0,1g – decigramma unum). Číslovky od 101 sa 
tvoria tak, že sa najprv uvádzajú tisícky, potom stovky, desiatky a nakoniec jednotky – 3587 
g sa preloží ako grammata tria milia quinquagenta octoginta septem. 
 

Tabuľka základných latinských čísloviek

arabská číslica           rímska číslica  latinská číslovka
1    I    unus, una, unum
2    II    duo, duae, duo
3    III    tres, tres, tria
4    IV    quattuor
5    V    quinque
6    VI    sex
7    VII                                        septem
8    VIII    octo
9    IX    novem
10    X    decem
11    XI     undecim
12    XII    duodecim
13    XIII    tredecim
14    XIV    quattuordecim

ČÍSLOVKA PRÍPONA
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 -decim

20 viginti
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 -ginta

100 centum
200, 300, 600 –centi, -centae, -centa

400, 500, 700, 800, 900 –(in)genti, -(in)gentae, -(in)genta
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15    XV    quindecim
16    XVI    sedecim
17    XVII    septemdecim
18    XVIII    duodeviginti
19    XIX    undeviginti
20    XX    viginti
21    XXI    viginti unus, una, unum
22    XXII    viginti duo, duae, duo
23    XXIII    viginti tres, tria
24    XXIV    viginti quattuor
25    XXV    viginti quinque
26    XXVI    viginti sex
27    XXVII    viginti septem
28     XXVIII              duodetriginta
29    XXIX    undetriginta
30    XXX    triginta
40    XXXX (XL)   quadraginta
50    L    quinquaginta
60    LX    sexaginta
70    LXX    septuaginta
80    LXXX                        octoginta
90    XC              nonaginta
100    C    centum
200    CC    ducenti, ae, a
300    CCC    trecenti, ae, a  
400    CD    quadringenti, ae, a
500    D    quingenti, ae, a
600    DC    sescenti, ae, a
700    DCC    septingenti, ae, a
800              DCCC    octingenti, ae, a
900    CM    nongenti, ae, a
1000    M    mille
2000    MM    duo milia
3000    MMM    tria milia
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