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VEC: Žiadosť o stanovisko 

 

Vážená pani, vážený pán,  

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v postupe riešenia podnetu Vašej poistenky Elišky xxxxxx, 

číslo poistenky: xxxxxxx, ktorá sa na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej ako 

„Stredisko“) obrátila prostredníctvom svojej zákonnej zástupkyne – matky xxxxxxx vo veci 

namietanej diskriminácie pri výkone zdravotného poistenia.  

Dovoľte nám na úvod informovať Vás o postavení a činnosti Strediska. Stredisko bolo 

zriadené zákonom č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

(ďalej ako „zákon o zriadení Strediska“). V zmysle predmetného zákona o zriadení Strediska, 

Stredisko plní úlohy v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Stredisko na tento účel najmä 

monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 

podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

Stredisko taktiež, okrem iného, zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov 

intolerancie. Podľa § 1 ods. 5 zákona o zriadení Strediska sú súdy, prokuratúra, iné štátne orgány, 

orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné verejnoprávne inštitúcie povinné 

na požiadanie strediska v určenej lehote poskytnúť Stredisku informácie o dodržiavaní ľudských 

práv. 
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Na základe vyššie uvedeného a kompetencií Strediska si Vás dovoľujeme požiadať 

o stanovisko k nasledovným skutočnostiam: 

Poskytovateľka zdravotnej starostlivosti poistenky požiadala o úhradu registrovaného lieku 

nezaradeného v Zozname kategorizovaných liekov – lieku Zolgensma, pre pacientku Elišku 

xxxxxxx, ktorá má verifikovanú diagnózu spinálna svalová atrofia typu IA. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej ako „VšZP“) v súlade s § 88 ods. 7 zákona  

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

potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydala nesúhlas s úhradou tohto lieku ev. č. xxxxxxx. 

Z verejne dostupných zdrojov je známe, že VšZP v prípade poistenky Amélie xxxxxxx, 

ktorá má verifikovanú rovnakú diagnózu ako poistenka Eliška xxxxxxx a ktorá taktiež dostávala 

liečbu kategorizovaným liekom Spinraza, postupovala rozdielne, a liek aj liečbu súvisiacu 

s podaním lieku poistenke uhradila.  

Stredisko ako národný antidiskriminačný orgán si Vás dovoľuje upozorniť, že podľa § 29 

ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri právach poistenca v súvislosti so 

zdravotným poistením sa uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania ustanovená osobitným 

zákonom.1 Zásada rovnakého zaobchádzania podľa prvej vety sa uplatňuje len v spojení s právami 

poistencov vyplývajúcimi zo vzniku zdravotného poistenia a s právami poistencov pri výkone 

zdravotného poistenia. 

VšZP ako vykonávateľ verejného zdravotného poistenia je povinný dodržiavať zásadu 

rovnakého zaobchádzania vo vzťahu ku všetkým poistencom VšZP. 

Vzhľadom na túto skutočnosť Vás žiadame o stanovisko k tejto veci s uvedením právne 

relevantného dôvodu rozdielneho zaobchádzania s poistenkou Eliškou xxxxxxx v porovnaní 

s poistenkou Améliou xxxxxxx.  

V prípade, že takýto dôvod neexistuje, vyzývame vás na vykonanie nápravy a na vydanie 

rozhodnutia o úhrade lieku poistenke Eliške xxxxxxx.  

S poukazom na kompetenciu Strediska v zmysle § 1 ods. 2 písm. a) zákona o zriadení 

Strediska si Vás tiež dovoľujeme informovať, že Stredisko bude pozorne monitorovať dodržiavanie 

zásady rovnakého zaobchádzania pri výkone zdravotného poistenia poisťovňou VšZP.  

 

                                                           
1 § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 
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Vaše stanovisko Vás žiadame doručiť písomne v lehote 15 dní na adresu:  

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

Na priekope 174/13 

010 01 Žilina 

alebo elektronicky na adresu: xxxxxxx@snslp.sk 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

       P h D r .  S i l v i a  P o r u b ä n o v á  
         výkonná riaditeľka  

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

MUDr. Marek Krajčí, Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 
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