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VEC: 
Vybrané právne otázky úhrady liekov predpísaných nezmluvným 
poskytovateľom 
 
 

V nadväznosti na začatú komunikáciu týkajúcu sa vybraných otázok úhrady nákladov za lieky 
z verejného zdravotného poistenia pri ich predpise nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 
(ďalej ako „PZS“) si Vám dovoľujeme predložiť počiatočné právne posúdenie.  

 
Ako vyplýva z jeho nasledujúceho obsahu, zamerali sme sa na stručnú sumarizáciu aktuálnej právnej 

regulácie vzťahujúcej sa na danú oblasť a následnú reflexiu v optike zabezpečenia rovného prístupu 
k zákonnému rozsahu bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Nasledujúce riadky je potrebné vnímať v polohe 
hľadania argumentov a stručných návrhov ako docieliť vyrovnanie podmienok pre poistenca v prípade ak 
zdravotnú starostlivosť (ďalej ako „ZS“) prijíma u zmluvného PZS voči podmienkam prijatia ZS u nezmluvného 
PZS. 
	
	
A)  Východiskový právny stav 
 

Práva pacientov a to bez ohľadu na to, či ich poskytovateľ má alebo nemá uzatvorenú zmluvu so 
zdravotnou poisťovňou sú obsiahnuté najmä v týchto právnych predpisov:  

 
a) v zmysle čl. 40 Ústavy SR  má každý právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia 

majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, 
ktoré ustanoví zákon, 

b) podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti má každý právo na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, 

c) podľa zákona č. 576/2004 Z. z.  pacient má právo výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
d) podľa zákona č. 576/2004 Z. z.  právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa zaručuje 
rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti a pri 
poskytovaní tovarov a služieb ustanovenou osobitným predpisom. 
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Vo veci úhrad za zdravotnú starostlivosť (poskytnutú zo strany  PZS) by sme mali siahnuť k týmto právnym 
predpisom: 

1) zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „zákon o zdravotných poisťovniach“),  

2) zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov             
(ďalej len ako „zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín“), 

3) zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

4) zákon č. 362/2001 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ako „zákon o liekoch“). 

 
 
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach  
 

V § 8 ods. 1  zákona o zdravotných poisťovniach je uvedené: „Zdravotná poisťovňa uhrádza na základe 
zmlúv uzatvorených poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom podľa 
dohodnutej ceny“.  
 

Z uvedeného vyplýva, že zdravotná poisťovňa uhrádza výdavky na poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
len pri tých PZS , ktorí s ňou majú uzavretú zmluvu. Argumentum a contrario by bolo možné tvrdiť, že 
zdravotnú starostlivosť poskytnutú nezmluvným poskytovateľom by mal hradiť subjekt odlišný od poisťovne, 
z povahy veci primárne do úvahy prichádza osoba pacienta, keďže ten z poskytnutej služby profituje a v jeho 
záujme zdravotnú starostlivosť PZS poskytuje. 

 
V § 9 ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach je uvedené nasledovné: „Zdravotná poisťovňa vykonáva 

kontrolnú činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádza úhradu za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť. Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť aj v zariadeniach sociálnej pomoci, s ktorými 
má uzatvorenú zmluvu podľa § 7a ods. 1. Zdravotná poisťovňa má právo vykonať kontrolu kedykoľvek a bez 
predchádzajúceho oznámenia.“ 
 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zdravotná poisťovňa je oprávnená vykonať kontrolu len u tých 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádza úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť – 
primárne sa bude jednať o tzv. zmluvných poskytovateľov, ale zákon rozoznáva aj osobitné prípady úhrady 
ktorá sa realizuje nie na základe zmluvy ale priamo na základe zákona (úhrada ZS nezmluvnému PZS pri 
neodkladnej ZS, úhrada paušálu poskytovateľovi APS na základe nariadenia vlády a podobne). 

 
 Na existenciu právomoci výkonu kontrolnej činnosti sú naviazané oprávnenia zdravotnej poisťovne k 

vstupu ZP do zdravotnej dokumentácie (§ 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z.) a do elektronickej 
zdravotnej knižky pacienta (§ 5 ods. 6 zákona č. 153/2013 Z.z.).  
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Zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín  
 

V tomto zákone sú upravené pravidlá rozhodovania o úhrada liekov, zdravotníckych pomôcok 
a dietetických potravín z verejného zdravotného poistenia. V otázkach úhrad nezmluvným poskytovateľom 
ZS je pre nás smerodajným § 88.  Medzi osobitné prípady úhrad zákon v § 88 zaraďuje napríklad aj situáciu 
úhrady lieku, zdravotníckej pomôcky, či dietetickej potraviny v prípade, ak  ich pacientovi predpíše 
poskytovateľ, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou (ďalej len „nezmluvný 
poskytovateľ“).  

 
V zmysle § 88 ods. 1  zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok 

a dietetických potravín (cit.): „Zdravotná poisťovňa poskytne poistencovi príspevok na úhradu liekov, 
zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín predpísaných nezmluvným poskytovateľom, ak sú 
splnené kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa a zverejňuje ich na svojom webovom sídle; príspevok 
odsúhlasuje zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti poistenca“. 

 
Z uvedeného vyplýva, že pacient, ktorému nezmluvný poskytovateľ predpísal liek, zdravotnícku 

pomôcku, či dietetickú potravinu na to, aby mal takýto liek preplatený zo strany zdravotnej poisťovne, musí 
poisťovňu písomne požiadať o poskytnutie príspevku.  
 

Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi sumu rovnajúcu sa doplatku poistenca za liek, zdravotnícku 
pomôcku alebo dietetickú potravinu, len v tom prípade, ak sú splnené kritériá, ktoré určuje samotná 
zdravotná poisťovňa. Okrem toho jej pacient musí predložiť doklady o úhrade.  

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

Tento právny predpis upravuje problematiku úhrad za uskutočnený výkon poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti. Podľa § 42 je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho 
žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť 
spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím 
príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. 

 
Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok na základe predložených dokladov o úhrade. Výška 

príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na príslušnom 
mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť. 

 
Zdravotná poisťovňa má právo uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, 

ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý 
spôsob života, a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou. 
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Zákon č. 362/2001 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len ako „zákon o liekoch“) 

 
V § 120 ods. 1 pís. m) je uvedené nasledovné: „Preskripčný záznam, lekársky predpis a lekársky 

poukaz musia obsahovať poznámku „HRADÍ PACIENT“ v preskripčnom zázname a na lícnej strane lekárskeho 
predpisu alebo lekárskeho poukazu a poznámku „NEZMLUVNÝ LEKÁR“ v preskripčnom zázname a na rubovej 
strane lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ak humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo 
dietetickú potravinu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpisuje predpisujúci lekár, ktorý nemá 
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient 
poistený, alebo ak je nezmluvným lekárom alebo ak odborný lekár alebo poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti, s ktorým je odborný lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, 
ktorý liečbu odporučil, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou 
poisťovňou, v ktorej je pacient poistený“. V optike citovaného paragrafu je vhodné upozorniť aj na znenie § 
119 ods. 8,  ktorý pre úhradu nákladov na liek z verejného zdravotného poistenia predpokladá, že ho predpíše 
lekár pracujúci u PZS s uzatvorenou zmluvou so zdravotnou poisťovňou (a vydaným kódom zo strany ÚDZS). 

 
Z citované ustanovenia vyplýva, že nezmluvný lekár (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) je povinný 

pri predpisovaný lieku uviesť na druhú stranu receptu poznámku „NEZMLUVNÝ LEKÁR“ a na prednej strane 
receptu poznámku „HRADÍ PACIENT“. 
 
 
B)  Postup vyplývajúci z podmienok, ktoré určila samotná zdravotná poisťovňa pri poskytnutí príspevku 
 na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín predpísaných nezmluvným PZS  

 
Vychádzajúc z pravidiel formulovaných predovšetkým v zákone 363/2011 Z.z. (vo vzťahu k liekom, ZP 

a DP) a v zákone č. 577/2004 Z.z. (vo vzťahu k výkonom) je zrejmé, že spoločným menovateľom tejto úpravy 
sú tri základné skutočnosti:  

a) konkrétne podmienky pre priznanie „príspevku“ na úhradu neurčuje zákon, ale túto kompetenciu 
prenáša na zdravotnú poisťovňu, 

b) zdravotná poisťovňa prizná príspevok až na základe žiadosti pacienta 
c) pri liekoch zákon explicitne stanovuje, že poisťovňa „môže“ (nie „musí“) priznať príspevok pacientovi; 

pri výkonoch po splnené podmienok stanovených poisťovňou (!) poisťovňa „musí“ priznať príspevok. 
 

Ak by sme zjednodušili uverejnené pravidlá poisťovní, tak by sme dospeli k tomu, že na to, aby zdravotná 
poisťovňa pacientovi poskytla príspevok na úhradu lieku, musí pacient zrealizovať nasledovné: 

a) vyplniť žiadosť v súčinnosti s nezmluvným poskytovateľom, pretože niektoré body vyplňuje lekár nie 
pacient (táto skutočnosť je uvedená priamo v žiadosti zdravotnej poisťovne, ktorá je uverejnená na 
jej webovej stránke), 

b) riadne a úplne vyplnenú a podpísanú žiadosť podáva poistenec príslušnej pobočke poisťovne podľa 
miesta svojho trvalého bydliska pred vydaním lieku, dietetickej potraviny alebo zdravotníckej 
pomôcky,  

c) zdravotná poisťovňa žiadosť buď schváli alebo neschváli, 
d) v prípade ak žiadosť neschváli sa pacient môže do 5 dní od obdržania nesúhlasu odvolať na pobočke 

zdravotnej poisťovne, 
e) ak žiadosť schváli a po predložení dokladov o úhrade bude pacientovi úhrada vyplatená zo strany 

zdravotnej poisťovne. 
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C)  Je súčasná právna úprava diskriminačná voči pacientovi u nezmluvného poskytovateľa? 
 
Domnievame sa, že právna úprava úhrad zdravotnej starostlivosti v prípade, ak je poskytnutá 

nezmluvným poskytovateľom sa môže javiť na niektorých miestach ako diskriminačná. Upozorňujeme, že  
tento názor je diskutabilný a je možné nájsť argumenty na jeho podporu, ale aj argumenty proti nemu. 
Najvýznamnejším diskriminačným prvkom voči úprave úhrady ZS v prípade zmluvných poskytovateľov sa 
skrýva v tom, že záväzné podmienky pre priznanie príspevku sú v konečnom dôsledku ponechané na 
samotného platcu nákladov ZS (zdravotnú poisťovňu), zatiaľ čo v prípade zmluvnej úhrady je prevažná časť 
právnej úpravy obsiahnutá v zákonných predpisoch, prípadne v nariadeniach (viď 776/2004 Z.z. a 777/2004 
Z.z.).  Z pohľadu subjektu ktorému sa ZS poskytuje však vždy ide o toho istého pacienta, ktorý si platí poistný 
odvod – pri zmluvnom poskytovateľovi sú podmienky stanovené v zákone, pri nezmluvnom poskytovateľovi 
de facto až v internom predpise poisťovne.  

Je otázne, či takto duálne nastavený model umožňuje napĺňať právo na slobodnú voľbu 
poskytovateľa. Mohli by sme dokonca ísť ešte ďalej a povedať, že poistenec je za výkon svojho práva na 
slobodnú voľbu poskytovateľa, pokiaľ je tento poskytovateľ mimo zmluvného vzťahu s VZP, sankcionovaný 
tým, že náklady ZS častokrát musí znášať sám (úplne alebo čiastočne). Z iného uhla pohľadu sa môže zdať, že 
obsah pacientovho práva na slobodnú voľbu poskytovateľa je ipso facto determinovaný 
schopnosťou/neschopnosťou PZS a VZP medzi sebou uzavrieť zmluvu. Takýto spôsob napĺňania práv je však 
otázny. S odkazom na viaceré rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva je potrebné pripomenúť, že 
výkon práv nemá mať iluzórnu povahu. Ak štát prizná nejaké práva, musí zabezpečiť aj ich efektívny výkon. 

 
Plénum Ústavného súdu SR v náleze Pl. ÚS 5/94 mimo iného vyslovilo (cit.): K atribútom právneho 

štátu patrí aj to, že právne vzťahy patriace do sféry základných práv a slobôd môže upravovať výlučne zákon. 
Preto právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky ako základné ľudské právo musí 
mať zákonnú úpravu. Právna úprava nižšej právnej sily než zákon porušuje Ústavu Slovenskej republiky. 
V ďalšom zo svojich rozhodnutí Ústavný súd SR vyslovil, že (cit.): „pojem „bezplatná zdravotná starostlivosť a 
zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia“ nachádza svoje zákonné vyjadrenie v pojme 
„zdravotná starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia“ „ (pozri bod 18, Pl. ÚS 16/05). Podobne 
aj Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí v konaní sp. zn. 23 Cdo 1695/2010 uviedol (cit.): „Stanovení primárních práv 
a povinností (jejich vymezení) je Ústavou vyhrazeno zákonu a delegovaná normotvorba (podzákonná 
legislativa) se musí pohybovat toliko v restriktivně interpretovaných mezích obsahu, rozsahu a zejména účelu 
zmocňovací normy (srov. shodně např. nález Ústavního soudu ze dne 25. října 1995, sp. zn. Pl. ÚS 17/95, 
uveřejněný pod číslem 67/1995 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, nález Ústavního soudu ze dne 29. 
dubna 1998, sp. zn. Pl. ÚS 43/97, uveřejněný tamtéž pod číslem 48/1998, nález Ústavního soudu ze dne 14. 
února 2001, sp. zn. Pl. ÚS 45/2000, uveřejněný tamtéž pod číslem 30/2001, a nález Ústavního soudu ze dne 
30. června 2004, sp. zn. Pl. ÚS 23/02, uveřejněný tamtéž pod číslem 89/2004).  

 
Na základe vyššie uvedeného si myslíme, že napriek ústavnej požiadavke určovania hraníc ľudských 

práv (právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť) zákonom (viď Čl. 13 ods. 2 Ústavy SR), tieto medze prakticky 
jednostranne určuje zdravotná poisťovňa a nie zákon (opäť potrebné vnímať ako úvaha na jednom strane 
spektra názorov). 

 
Navyše sa nám zdá, že splnenie podmienok, ktoré určili samotné poisťovne je náročné a celý proces 

vybavenia príspevku na úhradu je pre pacienta zdĺhavý a vyčerpávajúci. Taktiež je  dosť pravdepodobné, že 
podmienky určené zdravotnou poisťovňou nesplní každý pacient, tým pádom nebude mať nárok na príspevok 
na úhradu liekov aj napriek tomu, že Ústava SR garantuje občanom právo na bezplatnú zdravotnú 
starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia. Okrem iného za problematickú 
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sa nám javí aj skutočnosť, že poisťovňa musí súhlasiť s poskytnutím úhrady na základe žiadosti pacienta pred 
poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Táto skutočnosť reálne znemožňuje uplatnenie celého mechanizmu 
poskytnutia príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom.  

 
Dovolíme si pripomenúť, že úprava rozsahu úhrady ZS z verejných zdrojov je v kompetencii štátu 

a žiaden z relevantných medzinárodných dohovorov Slovensko nenúti vyrovnávať štandard ZS oproti iným 
členským štátom EÚ. Máme za to, že v rozpore s princípom nediskriminačného postupu ako aj v súlade 
s právom podľa čl. 40 Ústavy by mohla byť aj taká právna úprava, ktorá by napr. na úhradu nezmluvným 
poskytovateľom požadovala splnenie prísnejších podmienok – za predpokladu, že by bola obsiahnutá 
v zákone, resp.  v medziach zákonného zmocnenia v podzákonných predpisoch. Kľúčovým kritériom by malo 
byť nesankcionovanie pacienta za to, že si vyberá nezmluvného poskytovateľa so súčasným zachovaním 
práva poisťovne vykonať kontrolu medicínsky a ekonomicky indikovaného predpisu lieku/realizovania 
výkonu. 

 
Pokiaľ by malo dôjsť k úprave súčasných podmienok a diverzifikácie úhrad z VZP na základe 

poskytnutia ZS zo strany zmluvného vs nezmluvného poskytovateľa, bolo by potrebné primerané zmeny 
realizovať vo viacerých právnych predpisoch, napr.: 

§ zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok 
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistena: V uvedenom zákone by bolo 
potrebné upraviť § 88 ods. 1 v tom zmysle, aby zdravotná poisťovňa poskytla poistencovi príspevok 
na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín predpísaných nezmluvných 
poskytovateľom na základe  podmienok, ktoré by mali byť upravené priamo v zákone, nie 
v podmienkach ktorých obsah zákon ponecháva na jednostrannom uvážení poisťovne. Myslíme si, že 
zdravotná poisťovňa by nemala určovať podmienky, ktoré je povinný poistenec splniť na to, aby mu 
poskytla príspevok na úhradu liekov. Je tomu tak preto, lebo v zmysle čl. 40 Ústavy SR občania na 
základe zdravotného poistenia majú právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke 
pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Súčasťou liečby pacienta je aj farmakoliečba, ergo 
stanovenie podmienok úhrady liekov z verejných zdrojov. Zo štruktúry Čl. 40, v nadväznosti na Čl. 13 
ods. 2 Ústavy SR vyplýva, že definovanie rozsahu bezplatnosti (teda definovanie obsahu práva 
garantovaného v Čl. 40) môže zákonodarca realizovať primárne prostredníctvom zákona, nie 
podzákonnej normy (viď napr. PL. ÚS 16/05, ako aj PL. ÚS 5/94, ako aj PL. ÚS 7/94) či v našom prípade 
prostredníctvom jednostranného uváženia poisťovne. Obdobným spôsobom by bolo potrebné 
upraviť aj právnu úpravu v 577/2004 Z.z.. 

§ zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach: V zmysle uvedeného predpisu je kontrolná 
činnosť zdravotnej poisťovne u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zameraná na účelnosť, 
efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a 
kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na dodržiavanie zmlúv o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Myslíme si, že pre zdravotné poisťovne by bolo podstatné, aby mali možnosť 
kontrolovať aj u nezmluvných poskytovateľov, či sa vynakladajú prostriedky verejného zdravotného 
poistenia účelné, efektívne hospodárne a lege artis.  Takáto požiadavka by bola legitímna a javí sa, 
že jej implementovanie do príslušných predpisov by nemalo predstavovať neprekonateľnú prekážku. 

§ ďalšie právne predpisy, ktoré sme uviedli v prvej časti nášho vyjadrenia. 
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D) Záver 
 

Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že by sa pre názor nekonformnosti právnej úprava úhrad 
zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom s Ústavou SR dali formulovať viaceré 
argumenty. V predkladanom názore sme stručne upozornili len na niektoré z nich. Naše vyjadrenie nemusí 
pokrávať všetky predpisy ktoré sa vzťahujú na rámcovanie úhradového vzťahu v medzi PZS – VZP 
a pacientom.  Primárnou výhradou ostáva, že podmienky, určené zdravotnou poisťovňou de facto rozhodnú 
o tom, či budú poistencovi uhradené náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť u nezmluvného lekára.   
Radi danú problematiku v prípade vášho záujmu rozpracujeme detailnejšie a zameriame sa na oblasti, ktoré 
pre vás predstavujú prioritný predmet záujmu. 
 

Ostávame k dispozícii pre Vaše otázky a podnety! 
	

S úctou,  
	
	
	
 
 
 
 
 

 
h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o. v z., 
JUDr. Ivan Humeník, PhD. advokát, konateľ 



 

Strana 8 (spolu strán: 8)                      www.hhpartners.eu 

 


