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ZNAČENIE LIEKOVÝCH FORIEM NACHÁDZAJÚCICH SA  NA VONKAJŠOM OBALE FARMACEUTICKÉHO OBALU 
 
MEDICAMENTS FORMS LABELLING SITUATED ON EXTERNAL WRAPPING OF PHARMACEUTICAL COVER 
 
Elena ONDRÁŠIKOVÁ 
 
 
Abstrakt  

Označovanie produktov  patrí medzi významné nástroje produktovej politiky. Prispieva k uplatňovaniu 

bezpečnostnej a environmentálnej politiky v praxi. Významnú úlohu zohráva značenie liekových foriem 

nachádzajúcich sa  na vonkajšom obale farmaceutického obalu. Pre konečného spotrebiteľa farmaceutického 

produktu je dôležitá písomná informácia pre používateľov. Výpovednú hodnotu týchto informácií poskytuje obal 

a taktiež príbalový leták konkrétneho produktu. K zabezpečeniu adekvátnej dostupnosti spomínaných údajov je 

nevyhnutné, aby výrobca poskytol verejnosti všetky informácie o produkte. 

 

Kľúčové slová : produkt, liek, obal, značka, bezpečnosť 

 

Abstract 

Products marking belongs to the important tools of production policy. It contributes to the implementation of 

safety and environmental policy in praxis. Labelling of medicament forms situated on external wrapping of the 

pharmaceutical cover plays an important role. Written information for users is important for final consumer of 

the pharmaceutical product, Both the cover and package leaflet of individual product provide predication value 

of this information. It is inevitable for the producer to provide all information on the product to the public to 

assure adequate availability of the data mentioned. 
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ÚVOD 
 
Environmentálne označovanie produktov  patrí medzi dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky 
Spoločenstva. 

1
 Environmentálne označovanie produktov  v EÚ má právnu podporu. Európske právne predpisy 

týkajúce sa environmentálneho označovania produktov  sú plne implementované do právneho poriadku 
a inštitucionálnych väzieb Slovenskej republiky. 

2
, 

3
  

Významnú úlohu zohráva značenie rôznych segmentov produktov 
4
, ale aj napríklad označenia pôvodu 

a zemepisné označenia výrobkov. 
5
 Do popredia sa tiež postupne dostáva vnímanie značiek, vrátane 

environmentálnych, resp. environmentálne orientovaných, výrobcami, distribútormi ale najmä spotrebiteľmi. 
6
 

Jedným z dôležitých nepriamych nástrojov výrobkovej politiky je označovanie produktov menej znečisťujúcich 
životné prostredie garantovanou environmentálnou značkou, ktorá avšak vo farmaceutickom priemysle 
absentuje. 

7
 V súčasnej dobe sa uplatňujú systémy environmentálneho hodnotenia a označovania produktov.

8
 

                                                 
1 SUCHÁNEK, Z., 1998:  Normy ISO pro environmentální značení – účinný podpůrný nástroj environmentálního managementu nebo 
konfliktní téma?  In RUSKO,M.[Ed.] Manažérstvo životného prostredia (EMS, EMAS), Banská Bystrica. 
2 VIRČÍKOVÁ,E. - PALFY,P., 2001: Environmentálne manažérstvo – teória a metodika. Košice: Štroffek, 1.vydanie, 267s., ISBN 80-88896-15-0, 
s.147 
3 RUSKO, M. - KOLLÁR, V., 2010 : Environmentálne značky a vyhlásenia. - In: Nehnuteľnosti a bývanie. -ISSN 1336-944X. -Roč. 5, č .1 (2010), 
s. 51-66 
4 RUSKO, M., 2005: Life cycle assessment, ecodesign, ecolabelling and green marketing as a voluntary regulative tools of the environmental 
oriented product policy. - In: Environmental Management for Education and Edification.  ISSN 1336-5762.  Vol.II, No. 2., 2005, p. 61-71 
5 VYPARINA,S., 2002: Označenia pôvodu a zemepisné označenia výrobkov. Banská Bystrica: ÚPV SR, ISBN 80-88994-17-9, 120s. 
6 CHOVANCOVÁ, J. - RUSKO, M., 2009: Eco labeling a vnímanie environmentálnych značiek slovenskými spotrebiteľmi. - In: Journal of 
Management and Business: Research and Practice.  ISSN 1338-0494. Roč. 1, č. 1-2 (2009), s. 81-96 
7 RUSKO, M. - CHOVANCOVÁ, J. - DUCHOŇ, M., 2007: Spectrum of voluntary tools used in application of environmental policy in 
organization`s practice.  -In: Machines, technologies, materials. ISSN 1313- 0226.  Iss. 6-7 (2007), p. 28-31 
8 REMTOVÁ,K. - SUCHÁNEK,Z., 2000: Klasifikace environmentálního značení podle množství a hodnověrnosti poskytované informace. Praha, 
Environmentální značení 2000/1, ISSN 1212-4761, s.2 
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Vo vyspelých krajinách sveta sa environmentálne označovanie produktov a s ním spojená ochrana životného 
prostredia dynamicky vyvíja. 

9
, 

10
 

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov sa dotýka všetkých výrobkových 
skupín spotrebného charakteru s výnimkou napríklad, potravín, nápojov, liečiv, na ktoré sa vzťahujú osobitné 
zdravotné, hygienické a bezpečnostné predpisy.

11
  

Nevylučuje to však, aby aj farmaceutický priemysel disponoval environmentálnou značkou, ktorej cieľom by 
bola predovšetkým podpora rozvoja výroby a spotreby takých produktov, ktoré by znižovali nepriaznivé účinky 
na životné prostredie, čím by zároveň posilňovali princíp prevencie znečisťovania životného prostredia.  
 
Značenie farmaceutických výrobkov 
 
Farmaceutický priemysel by mal svoju pozornosť upriamovať na vývoj bezpečných, účinných liekov a následne 
sa zaoberať ich distribúciou na trh.  Tento druh priemyslu teda pôsobí v špecifickom prostredí a jeho vstup na 
trh je kontrolovaný kontrolnými orgánmi.  
Farmaceutický priemysel predstavuje koncepcia kvalitnej výroby tak, aby jeho produkty boli v súlade s pokynmi 
a odporúčaniami erudovanej zdravotníckej verejnosti.  
Farmaceutické spoločnosti pri svoje práci využívajú poznatky, ktoré nazhromaždili s využitým svojich schopností 
a skúseností. Tieto spoločnosti pracujú s nebezpečnými chemickými látkami, ktoré môžu byť nebezpečné nielen 
pre zamestnancov, ale aj konečných spotrebiteľov. 
Prvú orientačnú informáciu o danej chemickej látke, poskytujú spotrebiteľom výstražné symboly a slovné 
označenia nebezpečenstva. Výhodou používania týchto symbolov je, že ich význam je jednotný v štátoch EÚ. 
Odpadá tým jazyková bariéra pri orientovaní sa a ten kto pozná význam symbolov na obale môže bez 
problémov dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s nimi. K výstražným symbolom sa pripája aj 
slovne označenie nebezpečenstva.  
Pre konečného spotrebiteľa farmaceutického produktu je dôležitá písomná informácia pre používateľov. 
Výpovednú hodnotu týchto informácií poskytuje obal a taktiež príbalový leták konkrétneho produktu. K 
zabezpečeniu adekvátnej dostupnosti spomínaných údajov je nevyhnutné, aby výrobca poskytol verejnosti 
všetky informácie o produkte. To znamená, že nielen tie, ktoré získal počas výskumu, ale aj nadobudnuté zo 
skúseností získaných pri klinickom používaní.  
Ochranu pre konečného spotrebiteľa teda predstavuje vonkajší obal a príbalový leták, ktoré musia obligatórne 
obsahovať informácie na podávanie lieku a jeho bezpečnosť.  
Z hľadiska bezpečnostného označovania vo farmaceutickom priemysle zohrávajú okrem vyššie spomínaného 
dôležitú úlohu čiarové kódy a Braillove písmo.  
Klasické čiarové kódy predstavujú jednu z obligatórnych náležitostí vonkajšieho obalu lieku, ktoré  postupne 
nahradia dvojrozmerné Datamatrix kódy. Táto zmena má zabezpečiť predovšetkým väčšiu bezpečnosť, bude 
predstavovať hlavne ochranu pred falošnými preparátmi. Ich zavedenie do praxe zvýši v konečnom dôsledku 
bezpečnosť pacientov.   V súčasnej dobe je právne stanovenou podmienkou i zavedenie braillovho písma na 
vonkajších obaloch liekov. Právnym podkladom je smernica 2001/83/EHS, doplnená smernicou 2004/27/EHS, 
článok 56a. Braillove písmo zabezpečuje informovanosť a tým aj ochranu pre nevidiacich pacientov, aby 
nedošlo k zámene liekov. 
 
Hromadne vyrábané liečivé prípravky  
 
V minulosti pre viacej ako 100 rokmi sa všetky lieky vyrábali v lekárňach, vzrast nevyhnutnosti liekov, 
ekonomické dôvody a samotná expanzia priemyselnej výroby podnietila presun výroby do výrobných firiem. V 
súčasnosti je situácia taká, že v lekárňach sa pripravuje iba cca 5% IPL (individuálne pripravované liečivá).  
Hromadne vyrábané liečivé prípravky (HVLP) sú získané technologickým postupom z liečiv a pomocných látok, 
následne sú upravované do príslušnej liekovej formy. Samozrejme tejto výrobe predchádza dlhodobý vývoj a 

                                                 
9 RUBIK,F. - PETSCHOW, U. - SCHOLL,G., 1995: Basic outline the environmental oriented  product policy.  Workshop: Instruments of the 
Product Oriented Environmental Policy of the Middle and Eastern  European Countries 20.-22.11.1995, Warsaw.  Heidelberg/Berlin:IŐW 
10 FRIEDLÄNDER, R., BACK, E., GUDET, Ch. [Eds.], 2000. Implementation of the Federal Council Strategy on Sustainable Development, 
Measure No. 6 "Recognition and Promotion of Eco-social Labels". IDARio-Report. Berne: SAEFL. No. 319.360e. 78p. 
11 RUSKO, M. - AMBRÓŠ, L., 2002: Ecolabelling as a Part of the Environmentally Oriented Product Policy in the Slovak Republic. - In: 
VISEGRAD AGENDA 21 - Transition from Centrally Planned Economy to Sustainable Society. - Praha : Institute for Environmental Policy, 
ISBN 80-901914-8-7.p. 272-275 
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zavedenie nového lieku trvá niekedy aj niekoľko rokov. Lieky musia prejsť viacerými štádiami skúšok, po 
skončení klinických štúdií sa nadobudnuté informácie odovzdajú úradu zodpovednému za schvaľovanie liečiv.  
 
Liekové formy 
 
Liekové formy definuje Slovenský liekopis. Liekové formy sú usporiadané do štyroch skupín: lieky na perorálne 
použitie, lieky na vonkajšie ( kutánne ) použitie, lieky na špecifikované použitie a na veterinárne použitie. 
 

Rozdelenie liekových  foriem do skupín 

1.  
Granuláty          

2.  
Liečivé tampóny 

3. 
 Kožné kvapalné lieky 

Kapsuly Lieky  na inhaláciu Liečivé peny 

Kvapaliny na perorálne použitie Lieky na výplachy Topické polotuhé lieky 

Perorálne prášky Lieky v tlakových nádobách Topické prášky 

Tablety Nosové lieky Transdermálne náplasti 

 Očné lieky Tyčinky 

 Parenterálne lieky 4. 
 Premixy do liečivých kŕmnych zmesí na 
veterinárne použitie 

 Rektálne lieky Intramammárne lieky na veterinárne 
použitie 

 Ušné lieky  

 Vaginálne lieky  

 Tab. 1  Rozdelenie liekových  foriem do skupín“
12

 
 
Farmaceutické obaly 
 
Obal akéhokoľvek produktu predstavuje vizualizáciu, ktorá svojím spôsobom osloví kupujúceho. Poskytuje 
nielen všeobecné informácie o produkte, ale je i strategickým marketingovým nástrojom predaja. Obaly plnia 
predovšetkým ochrannú funkciu proti pôsobeniu viacerých vplyvov na tovar. Za negatívny vplyv považujeme ich 
dopad na životné prostredie. 
Obal na farmaceutické použitie je určený na uchovávanie prípravkov a je alebo môže byť v priamom kontakte 
s prípravkami. Súčasťou obalu sú aj uzávery.

13
  

Liekopis rozlišuje obal jednodávkový – napr. antacidové vrecúško alebo viacdávkový – fľaštička s dávkovacím 
zariadením, napr. antacidum vo fľaši s odmerkou 
 
Delenie obalov 

Primárny – vnútorný priamy kontakt s liekom 

Sekundárny – vonkajší napr. skladačka, hniezdo pre ampulku 

Skupinové balenie napr. kartóniky 

Prepravný napr. kartón , paleta 

 Tab. 2 Delenie obalov 
 
Balenie lieku poznáme jednorázové – pre jedného pacienta na jednu terapiu alebo klinické – pre viacerých 
pacientov  
Obal musí byť dobre uzavretý, aby chránil obsah pred kontamináciou pred tuhými a tekutými látkami 
z vonkajšieho prostredia a pri bežných podmienkach chráni pred stratou obsahu. Môže byť vzduchotesný, ktorý 
neprepúšťa plyny alebo zatavený. 
Poistné obaly sú vybavené zariadením, ktoré ireverzibilne dokazuje, že bol obal otvorený, tzv. garančné balenie. 
Ďalším špecifickom pri obale sú tzv. bezpečnostné uzávery pre deti, ktoré zabezpečujú nedostupnosť obalu 
u detí. 
Pre každý prípravok je najvhodnejší istý druh materiálu. Najväčšie zastúpenie má papier, kov, plasty.  
 

                                                 
12 CHALABALA, M. a kol. : Slovenský liekopis, Herba, Bratislava, 1. vyd., 1997, ISBN 80-967020-3-3, str. 582 
13 CHALABALA, M. a kol. : Slovenský liekopis, Herba, Bratislava, 1. vyd., 1997, ISBN 80-967020-3-3, str. 307 
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Funkcia obalu 
Funkcie obalov môžeme rozdeliť do 6 skupín - tab.3. 
Funkcie obalov 

ochranná funkcia informačná funkcia ekologická 

manipulačná funkcia propagačná funkcia ekonomická 

Tab. 3 Funkcie obalov (podľa 
14

 ) 

Obal môže plniť funkciu 

• ochrannú - úlohou tejto funkcie je zabránenie poškodenia tovaru pri manipulácii, preprave a  skladovaní a 
 nakoľko tovar chráni tiež pred inými druhmi negatívnych vplyvov považujem ju za hlavnú funkciu.   

• manipulačnú - pri tejto funkcii je dôležitá najmä vzdialenosť medzi miestom výroby a spotreby. Pri 
 uložení je nevyhnutné, aby produkt vydržal určitú vzdialenosť. Likvidácia fyzicky náročnej práce pri 
 manipulácii s produktom je tiež súčasťou manipulačnej funkcie.  

• informačnú - obal okrem vyššie spomínaných funkcií by mal poskytovať i výpovednú hodnotu o 
 produkte, medzi veľmi podstatné informácie na obale patrí názov produktu, ďalej cena, dátum výroby 
 a spotreby, zloženie, hmotnosť, ochranná známka, návod na použitie a prípravu. Z hľadiska plnenia 
 informačnej funkcie by mal teda obal obsahovať, čo najkomplexnejšie údaje. 

• propagačnú - postavenie propagačnej funkcie závisí od druhu produktu. Zaujať spotrebiteľa však 
 dokáže i zaujímavá forma a príjemná farebná kombinácia, ktoré patria k najrozšírenejším  reklamným 
 prostriedkom. Súčasťou propagačnej funkcie je i design, ktorý spolu s grafickým riešením a celkovou 
 estetickou úpravou zaujme pozornosť spotrebiteľa.  

• environmentálnu  - navrhovanie obalov pre produkty začína už pri ich výrobe, musia byť v súlade s 
 požiadavkami ich vplyvu na životné prostredie. Obaly sa po spotrebe tovaru, ktorý chránili, stávajú 
 odpadom. V súčasnosti je preto najlepším riešením separovaný zber odpadov, prostredníctvom 
 ktorého chránime životné prostredie. 

• ekonomickú - v celosvetovom meradle sa počíta, že hodnota obalov tvorí asi 5 % hodnoty tovarov, u 
 potravinárskych produktov je to 7 - 10 % z ceny produktu. Podiel ceny obalov na náklady klesá len u 
 vratných obalov, výrazne sa tým však zvyšujú náklady na manipuláciu.  
 
Označovanie vonkajšieho obalu lieku 
Vo všeobecnosti symbol predstavuje obrazné vyjadrenie, znázornenie toho , čo má pre konkrétny produkt 
význam , často aj v medzinárodnom meradle. Symboly na vonkajšom obale lieku nám poskytujú informácie z 
hľadiska bezpečnosti ochrany zdravia pacientov.  Písomná informácia pre používateľov môže obsahovať znaky 
alebo piktogramy pre pochopenie niektorých častí informácií. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku zabezpečí, 
aby písomná informácia pre používateľov  bola na požiadanie organizácií pacientov dostupná aj vo formátoch 
vhodných pre nevidiacich a slabozrakých. Poznať význam symbolov na obale je nevyhnutnou podmienkou 
dnešnej doby, aby sme bez problémov mohli dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s nimi. 
Náležitosti vonkajšieho obalu lieku uvádza ta. 4. 
 
Náležitosti vonkajšieho obalu lieku 

„Kvalitatívne zloženie s použitím medzinárodných nechránených názvov liečiv a kvantitatívne zloženie 
lieku vyjadrené množstvom liečiv v jednotlivej dávke v závislosti od spôsobu 
podania, v objemových alebo v hmotnostných jednotkách 

Liekovú formu a množstvo lieku vyjadrené v hmotnostných, objemových alebo kusových jednotkách 

Spôsob podania cestu podania lieku 

Upozornenie liek uchovávať mimo dosahu detí 

"Homeopatický liek" Pri homeopatickom lieku  jeho označenie 

Medzinárodný  symbol rádioaktivity Pri rádioaktívnom lieku a tiež údaj o množstve rádioaktivity 

Osobitné upozornenia Špecifické preventívne opatrenia vzťahujúce sa na zneškodňovanie nepoužitých 
liekov alebo -odpadu vzniknutého z týchto liekov a odkaz na používaný systém 
zberu nepoužitých liekov 

Zatriedenie lieku podľa viazanosti 
výdaja na lekársky predpis 

Účel použitia pri lieku, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis
15

 

 Tab. 4 Náležitosti vonkajšieho obalu lieku 

                                                 
14 Euroekonóm. Funkcie obalov a označovanie obalov. [online]. [cit.2010.10.24.] Dostupné na internete: 

<http://www.euroekonom.sk/obchod/tovaroznalectvo/funkcie-obalov-a-oznacovanie-obalov/>. 
15 Portál gov. Predpisovanie a výdaj liekov. [online]. [cit.2010.10.30.] Dostupné na internete: 

<http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=979>. 
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Symboly liekových foriem nachádzajúcich sa  na vonkajšom obale farmaceutického obalu 
 
V tab. 5 sú uvedené symboly liekových foriem, ktoré sa  nachádzajú na vonkajšom obale farmaceutického 
obalu. 
 

Symboly liekových foriem 

Granuláty                               Kapsuly                            

Perorálne prášky                    
Tablety    

Kožné kvapalné lieky            Topické polotuhé lieky   

Topické prášky                     Lieky na inhaláciu           

Lieky v tlakových nádobách  Nosové lieky                   

Parenterálne lieky                   Rektálne lieky                 

Tab. 5 Symboly liekových foriem 
 
ZÁVER 
 
Farmaceutický priemysel sa stal odvetvím chemického priemyslu na začiatku 20. storočia. Spotrebný trh, ktorý 
predstavujú pacienti je široký. Samotní spotrebitelia farmaceutických produktov môžu prispieť k pasívnej 
ochrane životného prostredia, odovzdávaním nespotrebovaných alebo exspirovaných produktov, liekov do 
zberných nádob, ktoré sa nachádzajú v lekárňach. Veľkým negatívom zostáva nedostatočná informovanosť 
verejnosti, nezodpovednosť ľudí, ich ľahostajnosť adekvátne sa zaujímať o danú problematiku. 
Na obale lieku obrazové značky ľahko názorne a rýchlo podávajú vizuálnu informáciu ako s produktom 
manipulovať, čomu sa vystríhať, čo je potrebné následne s výrobkom urobiť a spôsob recyklácie. Pri označovaní 
obalov a obalových materiálov tieto značky podľa príslušnosti k systému triedenia a recyklácie odpadov z 
obalov predstavujú jednu z dôležitých vlastností z pohľadu životného prostredia, nie sú však dôkazom 

environmentálnej vhodnosti výrobku a obalu. 
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