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Použité skratky 

ATMP  = Advanced therapy medicinal products (Lieky na inovatívnu liečbu)  

AIFP  = Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu 

EHCI  =  Euro Health Consumer Index  

EMA  =  European medicines agency (Európska agentúra pre lieky)  

EUnetHTA =   Európska agentúra pre spoluprácu HTA v krajinách EÚ 

HTA   =  Health technology assessment  

IZP  = Inštitút zdravotnej politiky 

MF SR  = Ministerstvo financií SR 

MZ SR   =  Ministerstvo zdravotníctva SR  

NCZI  = Národné centrum zdravotníckych informácií 

QALY  = Quality adjusted life years 

PO  = Pacientske organizácie 

PZS  = Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

ŠÚKL   =  Štátny ústav pre kontrolu liečiv  

ÚHP  = Útvar hodnoty za peniaze 

VAM  = Value added medicine (Lieky s pridanou hodnotou) 

VšZP  =  Všeobecné zdravotná poisťovňa 

VZP  =   Verejné zdravotné poistenie 

ZKL  = Zoznam kategorizovaných liekov 

ZP  =  Zdravotné poisťovne  

ZS  =  Zdravotná starostlivosť  
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Slovník pojmov 

Advanced therapy medicinal products (Lieky na inovatívnu liečbu) - sú podľa definície Európskej 

liekovej agentúry lieky na humánne použitie patriace do jednej z týchto skupín:  

- liek na génovú terapiu vymedzený v časti IV prílohy I k smernici 2001/83/ES,  

- liek na somatickú bunkovú terapiu vymedzený v časti IV prílohy I k smernici 2001/83/ES   

- výrobok pripravený metódou tkanivového inžinierstva. 

CAP a vyrovnávací rozdiel –  dohodnutý resp. stanovený limit (CAP) úhrad z VZP. V prípade jeho 

prekročenia, je farmaceutická firma povinná zaplatiť vyrovnávací rozdiel (rozdiel medzi limitom úhrad 

a skutočnou sumou úhrad)   

Elektronický recept a účinná látka – zatiaľ čo v minulosti lekári predpisovali lieky na papier, dnes už dominuje 

jeho elektronická forma. Na recepte samotnom lekár musí napísať akú účinnú látku pacientovi na jeho diagnózu 

predpisuje, má však aj možnosť do zátvorky napísať, ktorý liek (s danou účinnou látkou) pacientovi odporúča 

(väčšina lekárov túto možnosť využíva). Pri výdaji lieku lekárnik má právo vydať pacientovi aj iný liek, ktorý má 

predpísanú účinnú látku.   

ESMO – MCBS - je stupnica veľkosti klinického prínosu pripravená prvý krát v roku 2015 Európskou 

spoločnosťou pre medicínsku onkológiu (ESMO) s cieľom A) uľahčiť rozhodovanie o hodnote protirakovinových 

terapií, B) podporiť dostupnosť a C) znížiť nespravodlivosť prístupu k vysokohodnotnej liečbe rakoviny. Túto 

medzinárodne uznávanú stupnicu používa aj Národný onkologický inštitút, ktorý na mesačnej báze aktualizuje 

zoznam inovatívnych onkologických liekov, ktoré sú registrované EMA a kategorizované MZ SR. 

Fixný doplatok a výnimka z fixného doplatku – ide o regulačný nástroj uplatňovaní na úpravu výšky 

doplatku pri kategorizovaných liekoch. Princíp: Výrobca lieku sa rozhodne znížiť cenu lieku na trhu a aby sa táto 

skutočnosť reálne premietla aj do výšky doplatku pre pacienta tak sa zaviedlo pravidlo, ktoré túto úsporu rozdelí 

pomerne medzi ZP a pacienta. Po znížení ceny sa tak následne prepočíta výška úhrady ako aj doplatok pacienta. 

Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2018 zaviedla tzv. výnimku z fixného doplatku pre vybrané lieky, ktorá dáva 

výrobcom/držiteľom registrácie možnosť kompenzovať doplatok pre pacienta. Výnimku môžu dostať lien lieky, 

ktorých doplatok je väčší ako  5 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca určenej Štatistickým úradom SR. 

Health Technology Assessment (hodnotenie zdravotníckych technológií) - proces hodnotenia 

benefitov, rizík a nákladov nových technológií, intervencií, nástrojov a postupov. Ide o nástroj, ktorý dáva 

možnosť vyhodnotiť, či za svoje peniaze dostaneme odpovedajúcu hodnotu. Na Slovensku k 1.1.2022 vznikla 

agentúra HTA – Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. 

Indikačné a preskripčné obmedzenia - Zdravotné poisťovne majú záujem hradiť len tie lieky, ktoré boli 

správne indikované lekárom s potrebnou odbornosťou a preto regulátor stanovil indikačné a preskripčné 

obmedzenia. Indikačné obmedzenie znamená, že k úhrade lieku z verejného zdravotného poistenia (VZP) dôjde 

iba za predpokladu, že liek bude lekárom predpisovaný na presne popísanú indikáciu, zvyčajne užšiu ako je 

registrovaná indikácia. Preskripčné obmedzenie sa vzťahuje na predpisovanie lieku lekárom s určenou 

odbornosťou ak má byť liek úplne alebo čiastočne hradený z VZP. 

Inovácia v zdravotníctve – WHO definícia hovorí, že inovácia v zdravotníctve je to, čo zlepšuje efektívnosť, 

účinnosť, kvalitu, udržateľnosť, bezpečnosť a/alebo cenovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Inovácie v 

zdravotníctve by mali priniesť riešenia (solutions) a zlepšenia (improvement). Treba mať na pamäti, že nie všetky 

riešenia sú inováciami a nie všetky inovácie sú riešeniami. Niektoré riešenia problémov v zdravotníctve sú len 

vývojom v tejto oblasti. V závere autori článku publikovaného v EMJ konštatujú: „Inovácia musí byť niečím 

skutočne novým alebo aspoň výrazne odlišným, aplikovateľným v systéme zdravotníctva a musí prinášať prínos 

pre oblasť, v ktorej sú pacienti v centre.“ (EMJ, 2016) 

Kategorizácia lieku - zaradenie nového registrovaného lieku do Zoznamu hradených alebo čiastočne 

hradených liekov na základe splnenia kritérií farmako-ekonomického rozboru, najmä však splnenia ekonomického 

kritéria (dodatočné finančné náklady na 1 QALY nesmú presiahnuť 35- až 41-násobok priemernej mzdy spred 

dvoch rokov) 
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Managed entry agreements (dohody o manažovanom vstupe) sú dohody medzi výrobcami (držiteľmi 

registrácie) lieku a ZP, ktoré sú určené pre účely kategorizácie. Držiteľ musí znížiť/nastaviť cenu lieku v SR tak, 

aby splnil podmienky nákladovej efektívnosti. Ak liek splní povinný parameter ICER, je možné ho kategorizovať 

a štandardne uhrádzať za podmienok uvedených v MEA zmluve. MEA pomáhajú zabezpečiť úhradu novým liekom 

a zároveň manažujú neistotu týkajúcu sa ich finančného vplyvu alebo prínosu. Na Slovensku sa zatiaľ používajú 

len finančné MEA (dohoda zľavy) 

Off-label použitie lieku – je každé použitie registrovaného lieku, ktoré nie je uvedené v tzv. súhrne 

charakteristických vlastností lieku, najčastejšie v inej ako registrovanej indikácii, použitie u inej vekovej populácie 

pacientov, v inej dávke, inej liekovej forme, iným spôsobom podania a u niektorých liekov aj v kombinácii s liekmi 

bez známeho efektu koadministrácie. 

Ochranný limit na doplatky za lieky (limit spoluúčasti) 

Limit spoluúčasti stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených 

liekov za jeden kvartál. Po prekročení výšky ochranného limitu ZP vráti vybraným skupinám poistencov doplatky 

za lieky (ale aj dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky) a to vo výške sumy doplatkov za náhradné lieky 

s najnižšími doplatkami, spomedzi liekov určených na ochorenie poistenca. Pre deti mladšie ako 6 rokov a osoby 

s nízkym príjmom (ktoré sú zároveň buď držiteľmi preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo  sú 

starobným či invalidným dôchodcom) majú limit na spoluúčasť vždy nula. 

 

Orphan liek - liek určený na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku choroby, ktorá ohrozuje život alebo je 

chronicky invalidizujúca. Zároveň prevalencia tohto ochorenia v EÚ nesmie byť vyššia ako 5 z 10  000 alebo musí 

byť nepravdepodobné, že uvedenie lieku na trh prinesie dostatočnú návratnosť, ktorá by odôvodnila investície 

potrebné na jeho vývoj. Slovenská legislatíva pracuje s prevalenciou1:50 000. 

Podmienená úhrada (clawbacks) - Do podmienenej úhrady sú zaraďované lieky s celkovými ročnými 

nákladmi vynaloženými z VZP vyššími ako 1,5 milióna eur. Ak reálna suma úhrad ZP za liek za obdobie 1 rok od 

vstupu do podmienenej kategorizácie je vyššia ako podmienená úhrada, farmaceutická firma je povinná uhradiť 

ZP rozdiel medzi reálnou úhradou a podmienenou úhradou. 

Referencovanie (externé) cien – je porovnávanie ceny liekov u nás s cenou liekov v celej EÚ. Ak chce liek 

vstúpiť na trh, jeho cena nesmie presiahnuť priemer troch najnižších cien daného lieku v rámci EÚ. Zároveň MZ 

SR pristupuje aj k priebežnému referencovaniu a následne dochádza k zníženiu ceny tak, aby bol liek vždy v 

priemere troch najlacnejších v EÚ. 

Registrácia lieku a držiteľ registrácie lieku - podľa zákona 362/2011 je na uvedenie hromadne vyrábaného 

lieku na trh potrebné povolenie, a zapísanie lieku do zoznamu registrovaných liekov. Túto registráciu na 

Slovensku vykonáva primárne Štátny ústav pre kontrolu liečiv (pri humánnych liekoch). Ak ide o humánne lieky 

registrované podľa osobitných predpisov (Nariadení EP a Rady (ES) č. 726/2004.) ide o registráciu na európskej 

úrovni – tu svoju úlohu zohráva Európska agentúra pre lieky a Európska komisia. V tejto súvislosti sa 

o farmaceutických firmách hovorí ako o držiteľoch rozhodnutia o registrácii lieku. 

Risk/cost sharing - rozloženie rizika spojeného s neistým klinickým účinkom pre pacienta alebo s úhradou 

nákladov na liečbu a možnú úsporu v systéme pri plánovanom uvedení liekov na trh 

QALY a prahová hodnota (ICER). QALY je jeden rok štandardizovanej kvality života, používa sa na 

Slovensku pri kategorizácií liekov a je na ňom založené hodnotenie prínosu nových liekov. Tento prínos je 

vyjadrený dodatočnými nákladmi vzniknutými pri novej liečbe (v porovnaní s aktuálne používanou), za ktoré sa 

získa navyše o jeden rok života v štandardnej kvalite. Podľa platnej legislatívy by tieto dodatočné náklady nemali 

presiahnuť prahovú hodnotu ICER, ktorá je pre rok 2022 maximálne 46 453 EUR/QALY. 

Štandardná dávka liečiva (ŠDL) a Definovaná denná dávka (DDD) - v oboch prípadoch ide o základnú 

jednotku fungujúcu na podobnom princípe ako „jednotková cena“. ŠDL je jednotka, ktorá sa používa pri 

posudzovaní farmako-ekonomického rozboru a tiež pri kategorizácií. DDD je merná jednotka stanovená WHO, 

pričom ale nemusí nevyhnutne odrážať odporúčané dávkovanie alebo predpísanú dennú dávku (závisí od 

pacienta). 
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Úhradová skupina liekov a revízia úhrad - každý úplne alebo čiastočne hradený liek je zaradený do úhradovej 

skupiny v ktorej sú lieky s rovnakou terapeutickou indikáciou (slúžia na liečbu rovnakej diagnózy, majú podobný 

účinok). Každá úhradová skupina má jeden referenčný liek s minimálnym možným doplatkom pacienta. Cena 

ostatných liekov v skupine sa vypočíta ako rozdiel ceny určenej výrobcom a ceny najlacnejšieho lieku. Revízia 

úhrad liekov je štvrťročné prehodnocovanie, či sú lieky spadajúce do danej úhradovej skupiny zaradené správne, 

a či je cena za štandardnú dávku liečiva pri všetkých liekoch v skupine stanovená správne. 

Úradne určená cena lieku - je cena od výrobcu alebo dovozcu lieku, ktorá na území Slovenskej republiky 

nemôže byť pri predaji lieku prekročená. Na túto sa neskôr nabaľujú regulované marže distribútorov a konečných 

predajcov a DPH, čím vznikne konečná cena lieku. V súčasnosti úradne určená cena nesmie prekročiť priemer 

troch najnižších cien v EÚ. 

Value added medicines (Lieky s pridanou hodnotou) – označenie generických liekov, ktoré vznikli na už 

známych molekulách (generický princíp), ALE ktoré výrobca vylepšil pomocou nových technológií (zaviedol u nich 

inováciu v rámci registrácie a preto dokonca môže pre tieto lieky žiadať patentovú ochranu). Použitím nových 

technológií je možné účinné látky originálu vylepšiť jedným z uvedených spôsobov (preformulovanie čiže nová 

forma podania, nová indikácia alebo kombinácia lieku s inou technológiou či nový režim).  

Výnimka – v kontexte liekovej politiky ZP za výnimku považujú každú úhradu lieku, ktorá je požadovaná nad 

povinný rámec kategorizácie a na ktorú pacient nemá zákonný nárok. Pod pojmom výnimka niektorí stakeholderi 

označujú aj osobitosti kategorizácie liekov určených na liečbu veľmi vzácnej choroby bez predloženia farmako-

ekonomického rozboru. 

Zoznam kategorizovaných liekov – taxatívne vymenovanie liekov, ktoré prešli kategorizáciou a na ktoré má 

pacient zákonný nárok.   
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1. Zhrnutie štúdie 

Lieková politika je obsiahla a komplexná téma, ktorá sa neustále vyvíja. Navyše ju nemožno vnímať oddelene od 

širších súvislostí, predovšetkým bez prepojenia na ostatné sektory poskytovania zdravotnej starostlivosti a bez 

zasadenia do finančného rámca. Zároveň na problematiku neexistuje jednotný pohľad, pretože každý stakeholder 

v menšej či väčšej miere vníma jej súčasné nastavenie zo svojho pohľadu formovaného jeho vlastnými cieľmi 

a poslaním na trhu.  Práve tu vidíme priestor na náš príspevok do diskusie a v čase pripravovanej novely zákona 

363/2011 (Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na 

základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) prichádzame s materiálom 

na tému liekovej politiky na Slovensku. Do prípravy dokumentu sme pribrali aj samotných stakeholderov liekovej 

politiky a s ich pomocou sme identifikovali najvypuklejšie problémy, ktoré sa v zrozumiteľnej forme snažíme 

komunikovať z rozličných uhlov pohľadu. 

V nasledovnom zhrnutí štúdie sumarizujeme kľúčové zistenia k súčasnému stavu liekovej politiky a konsenzuálne 

identifikované problémové oblasti. Prinášame tiež návrhy zmien pre liekovú politiku. Všetky použité zdroje 

informácií korektne citujeme v samotnom texte štúdie. 

Kľúčové zistenia k súčasnému stavu liekovej politiky, identifikované problémové oblasti 

- V krátkodobom horizonte bude Slovensko čeliť takým hrozbám ako je nárast onkologických ochorení 

v dôsledku výpadku screeningu nádorových ochorení počas pandémie COVID-19, v dlhodobom horizonte 

bude najväčšou výzvou pre Slovensko starnutie populácie a s tým spojený očakávaný nárast ochorení.  

- Hlavne v súvislosti so starnutím populácie a príchodom drahých inovatívnych liekov sú očakávania do 

budúcnosti spojené s rastom výdavkov na lieky. Finančné zdroje sú však obmedzené. V liekovej politike na 

tento účel máme zavedený regulačný nástroj – tzv. kategorizáciu liekov, ktorej úlohou je určiť, ktoré lieky 

spĺňajúce nákladovú efektívnosť budú hradené z verejného zdravotného poistenia, čím sa má zabezpečiť 

efektívne prerozdeľovanie zdrojov v zdravotníctve. Vďaka kategorizácií máme Zoznam kategorizovaných 

liekov (ZKL), ktorý zadefinoval nárok pacienta na lieky registrované, kategorizované a spĺňajúce indikačné a 

preskripčné obmedzenia.  

- V oblasti liekovej politiky chýba strategický plán so strednodobým (3-5 rokov) a dlhodobým (viac ako 5 

rokov) horizontom, charakteristické je skôr krátkodobé plánovanie, ktoré sa odvíja od schváleného rozpočtu 

(obdobie max 1 roku). 

- Zavádzajúci obraz o úplnej solidárnosti nášho zdravotného systému (všetko všetkým a bezplatne) doviedol 

mnohých k presvedčeniu, že na Slovensku existuje nárok aj na najmodernejšiu inovatívnu liečbu, hoci táto 

často nespĺňa kritériá kategorizácie a dostať sa k nej je možné len cez výnimku od zdravotnej poisťovne.  

- Konsenzuálna zhoda zainteresovaných strán je na neefektívnosti vynakladania zdrojov na lieky s možnosťou 

dosiahnuť úspory.  

- Celkovo je trh s liekmi vnímaný ako malý (vzhľadom na veľkosť populácie oproti iným krajinám v EÚ) 

preregulovaný, s pričastými legislatívnymi zmenami a množstvom výnimiek. 

- Lieková politika sa dnes stáva menej transparentnou, dáta sa síce zbierajú, ale nie systémovo a verejnosť 

k nim má len obmedzený prístup. 

Nízka dostupnosť inovatívnych liekov 

V posledných rokoch sa na svetovom ale aj európskom trhu začali objavovať veľmi drahé inovatívne lieky 

s obrovským potenciálom, avšak niekedy aj s neistým klinickým účinkom pre pacienta (nie pri všetkých je 

jednoduché určiť či spĺňajú koncept hodnoty za peniaze). Slovenská lieková politika na túto situáciu doposiaľ nie 

je pripravená.  

Postupne sa u nás tvorí nenaplnená medicínska potreba inovatívnych liekov (v štúdii sme sa zamerali na 

onkologické lieky, kde je stav zdokumentovaný analýzami). Dostupných máme približne len 33% zo všetkých, 

Európskou agentúrou pre lieky, registrovaných liekov. Nakoľko ide často o naozaj veľmi drahé lieky, hlavnou 

príčinou ich slabej dostupnosti u nás sú financie.  

Slovensko má od roku 2011 zavedený proces kategorizácie, kde splnenie nákladovej efektívnosti je tzv. výlučným 

kritériom pre zaradenie lieku medzi čiastočne alebo úplne hradené lieky z VZP. Z porovnania s okolitými 
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krajinami vychádza, že Slovensko má striktnejšie podmienky kategorizácie a preto sa väčšina nami oslovených 

stakeholderov zhoduje na tom, že s cieľom zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov je potrebné upraviť nastavenie 

prahovej hodnoty. Konkrétna výška prahovej hodnoty a výlučnosť tohto kritériá ostávajú predmetom nezhody, 

ktorú musí MZ vyriešiť. Jednou zo spomínaných možností ja napríklad zavedenie Multicriteria decision analysis, 

ktorá má veľký potenciál pri HTA, ale je zároveň mimoriadne náročná a v súčasnosti ešte nie štandardne 

využívaná vo svete.  

Alternatívnym návrhom k zmenám v kategorizácií je návrh posilniť HTA a aplikovať nástroje vyvinuté Európskou 

sieťou pre HTA (EUnetHTA), ako napr. HTA Core Model, Metodické štandardy pre HTA (Tesar, 2019). 

V decembri 2021 bolo schválené Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/2282 o hodnotení 

zdravotníckych technológií, ktoré vytvára podklad pre spoločné hodnotenia v rámci EU. 

Na úpravu procesu kategorizácie sa viažu dodatočné finančné zdroje, ktoré bude treba v systéme vykryť. 

O spôsobe ako to zariadiť by sa na Slovensku mala viesť korektná diskusia. Dôležité bude v nasledujúcej diskusii 

hovoriť tiež o nastavení spätnej kontroly zaradených inovatívnych liekov, ktoré po čase nepreukážu svoj skutočný 

klinický prínos. Tu môže byť problémom nesystémový zber dát od pacientov. 

Ďalšou témou do diskusie je využívanie MEAs (zmluvy o podmienkach úhrady lieku medzi platcami 

a farmaceutickými firmami), ktoré v zahraničí fungujú vo väčšom meradle, ale u nás ich súčasná legislatíva 

(uzatvorenie dohody so všetkými tromi ZP pred podaním žiadosti o kategorizáciu) a veľmi intenzívne využívanie 

výnimiek skôr limitujú.  

Zároveň pri téme inovatívnych liekov sa často v súvislosti s ich prípadnou kategorizáciou ukazuje byť 

problematické to, že v posledných rokoch na trh nevstupovali mnohé lieky, ktoré by mali slúžiť ako komparátory 

pri posudzovaní farmako-ekonomiky. 

Širšie súvislosti do ďalšej diskusie k inovatívnym liekom: Vysoké náklady na inovatívne lieky budú mať po 

ich príchode veľmi silný vplyv na rozpočet s potenciálom rásť z roka na rok. V prípade, že zainteresované strany 

nájdu spoločnú cestu ako inovatívnym liekom umožniť vstúpiť na trh za stanovených podmienok, je potrebné 

počítať s tým, že ZP nebudú schopné túto čiastku pokryť z úspor v iných oblastiach poskytovania ZS. Bez 

dofinancovania inovatívnej liečby je systém zdá sa neudržateľný. 

Príchod inovatívnych liekov so sebou prináša aj ďalšie výzvy. Napr. prepojenie na nemocničnú starostlivosť 

v prípade liekov na inovatívnu liečbu (ATMP). Malé množstvo z týchto liekov sa podáva počas hospitalizácie 

pacienta a je k tomu potrebné mať špeciálnu, taktiež nákladnú technológiu a vybavenie – teda excelentnosť. 

Potrebné je vybudovanie centra excelentnosti, ktoré musí prejsť potrebnou certifikáciou a v ktorej musia 

pracovať špičkový odborníci a musia mať dostupné špičkové prístroje a metodiky (ČR z Plánu Obnovy investuje 

do takého centra excelentnosti). Ďalšou prekážkou je nastavenie nemocničnej starostlivosti na DRG, kde 

neexistuje prepojenie na kategorizáciu lieku (platba podľa DRG má pokrývať aj lieky).  

Ďalej sú to dáta, ktoré bude potrebné zbierať, aby bolo možné určiť, či sľubovaný klinický efekt daného lieku je 

naozaj významný. To, že to nebude ľahká úloha naznačujú zahraničné štúdie, a skúsenosti so zberom a 

vyhodnocovaním dát na Slovensku. 

Opakovane sa hovorí o potrebe vytvorenia správnych motivácii pre jednotlivých aktérov na trhu. V prípade 

motivácií lekárov má veľký vplyv ZP, ktorá nakupuje ZS od lekárov a zmluvne s nimi dohaduje podmienky 

odmeňovania. Súčasný systém odmeňovania ambulantných špecialistov je postavení na cene za bod, pričom táto 

cena sa odvíja od splnenia niekoľkých kritérií. Kritériom je aj nákladovosť PZS voči priemeru vytvorenému 

ostatnými lekármi v danej špecializácií. Do nákladovosti vstupuje aj hodnota predpísaných liekov, preto nie je 

motivujúce pre lekárov predpisovať pacientom nákladnú inovatívnu liečbu, ktorá navyšuje ich vlastnú nákladovosť 

a tým znižuje cenu za bod (teda úhradu od ZP pre ich ambulanciu).  

Existencia inovatívnych liekov nehradených z VZP, v kombinácií so zvýšením povedomím pacientov, ktorí sú 

lepšie informovaní ako kedykoľvek predtým a chcú urobiť maximum pri liečbe ťažkého stavu seba alebo svojich 

rodinných príslušníkov, so sebou prináša nový fenomén a tým je obstarávanie finančných prostriedkov na 

inovatívnu liečbu samotnými pacientami, ich rodinami, prostredníctvom charity či spolkov. Domácnostiam 

neostáva veľa reálnych možností ako získať dostatok finančných prostriedkov, a obracajú sa tak čoraz častejšie 

na širokú verejnosť dúfajúc, že sa povedomie o zbierke rozšíri dostatočne a rodine sa tak podarí vyzbierať 
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potrebné finančné prostriedky. Pacienti a ich rodiny sú vystavené dodatočnej psychickej záťaži spočívajúcej v 

nutnosti prezentovať svoj zdravotný stav pred neznámymi ľuďmi, pričom sú neraz nútení doslova prosiť o 

záchranu života. Obstarávanie finančných prostriedkov sa pre nich stáva veľmi nepríjemné, stresujúce, ponižujúce 

a predovšetkým veľmi neisté. 

Výnimkový režim v liekovej politike 

V dôsledku spoločenského tlaku a nesystémových zásahov sa popri štandardnom regulačnom nástroji 

(kategorizácii) na SR v posledných rokoch vytvoril paralelný prúd výnimiek, s ktorým sa spájajú prívlastky ako: 

nesystémový, netransparentný, nespravodlivý, nepredvídateľný a zdĺhavý. 

Systém výnimiek v kompetencii ZP, ktoré nad rámec kategorizácie uhrádzajú pacientom lieky v stále väčšom 

objeme (55 mil. EUR v 2021), sú síce nesystémovým, no všetkými stranami tolerovaným riešením, bez ktorého 

by bola dostupnosť liekov na Slovensku ešte horšia a ZP by stratili možnosť vo výnimočných prípadoch 

sprístupniť a uhradiť liek pacientovi. Zmena však podľa stakeholderov nevyhnutná je, a to najmä taká, ktorá do 

procesu schvaľovania výnimiek prinesie väčšiu transparentnosť, jasné pravidlá, skráti dobu čakania na 

vyhodnotenie žiadosti, a zavedie elektronické vybavovanie žiadostí. Zároveň bude kľúčové eliminovať množstvo 

výnimiek  

1) posilnením štandardného nástroja – kategorizácie (možností je viacero, nájsť zhodu bude ťažké: 

prehodnotiť indikácie už kategorizovaných liekov, prahovú hodnotu, prípadne aj výlučnosť nákladovej 

efektívnosti)  

2) zavedením nových nástrojov regulácie inovatívnych liekov (MEA, finančné aj výkonnostné)  

3) podporou iných spôsobov financovania inovatívnych liekov (viaceré možnosti na diskusiu: zbierky, fond 

pre inovatívne lieky, anuitné splátky, pripoistenie) či dokonca nových konceptov (value-based health 

care)  

V súvislosti s problematikou výnimiek sa v rozhovoroch so stakeholdermi spomínali aj osobitnosti kategorizácie 

liekov určených na liečbu veľmi vzácnej choroby, teda choroby ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia 

ako 1:50 000 (108 pacientov) bez predloženia farmako-ekonomického rozboru. Aj v tomto prípade sa uvažuje 

o potrebnej zmene, ktorá by sa mala týkať  

1) úpravy definície vzácnej choroby podľa vzoru Európskej  agentúry pre lieky 

2) pravidiel pri vstupe lieku na trh (zavedenie stropu)  

3) dôkladného prehodnocovania týchto liekov po určitej dobe, nakoľko ich reálny klinický prínos pre 

pacientov je kvôli chýbajúcim dátam otázny. 

Širšie súvislosti do pozornosti v súvislosti s výnimkami: Schvaľovanie výnimiek je časovo náročné 

(množstvo byrokracie), elektronicky možné len pri jednej ZP, a v prípade potreby žiadať o opakované schválenie 

so sebou prináša aj ďalšie dodatočné náklady. Pri niektorých pacientoch je potrebné opakované vykonanie 

laboratórnych testov, vyšetrenia či opakované kontroly, čo má za efekt čerpanie dodatočných nákladov a 

odčerpávanie kapacít už aj tak vyťažených lekárov. 

Výnimky nad rámec kategorizácie ako aj zaradenia orphan liekov do kategorizácie majú veľký finančný dosah na 

rozpočet. Pri zachovaní súčasného stavu legislatívy je systém výnimiek z dlhodobého hľadiska finančne 

neudržateľný.  

Generické a biosimilárne lieky   

Nižšia cena generických a biosimilárnych liekov ako dôsledok zlomkových nákladov na ich vývoj a výskum 

predstavuje príležitosť pre zdravotný systém ako ušetriť náklady na lieky. Vo využívaní tejto príležitosti má 

Slovensko stále určité rezervy, podľa výpočtov INEKO je potenciál pre dosiahnutie úspor v orientačnej výške až 

do 55 miliónov eur ročne. Hoci pri porovnaní dát z OECD dospelo INEKO k záveru, že Slovensko sa radí medzi 

krajiny, ktoré tak vo finančnom ako aj množstvovom vyjadrení majú nadpriemernú spotrebu týchto liekov, trend 

posledných rokov na Slovensku vôbec nie je priaznivý. Na význam generických a biologicky podobných liekov sa 

treba pozerať aj z pohľadu budovania zdravého konkurenčného prostredia, kde práve príchod týchto 

liekov zvyšuje na trhu konkurenciu a tlačí ceny liekov nadol. 
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Dôvodov prečo generické a biosimilárne lieky výraznejšie nenastupujú do celkovej spotreby sme identifikovali 

viacero, ide najmä o zdržanlivosť výrobcov pri vstupe na slovenský trh, preregulovanosť a nestálosť legislatívneho 

prostredia, pokrivenosť trhu, prístup lekárov k predpisovaniu generickej substitúcie (problém nezameniteľnosti 

liekov) a pacientov k ich užívaniu, ako aj výdaj liekov v lekárni.  

Pomocnú ruku by v mnohých prípadoch mohol poskytnúť štát, ktorý nastavením férových pravidiel, stabilizáciou 

legislatívneho prostredia či aktívnym oslovovaním výrobcov generických a biosimilárnych liekov môže prispieť 

k príchodu ďalších liekov na slovenský trh a zamedzení odchodu tých, ktoré tu už sú. V spolupráci s ZP by sa mal 

štát tiež podieľať na edukácii lekárov a pacientov a tiež nastavení správnych motivácií.  

Opodstatnenosť využívania generických a biosimilárnych liekov je podľa stakeholderov jednoznačná, líšia sa však 

názory na zameniteľnosť voči originálu. Hoci v prípade generického lieku je z medicínskej stránky originál 

rovnako účinný, nocebo efekt (zhoršenie zdravotného stavu vinou očakávaní o jeho škodlivosti), compliance 

pacienta (proces užívania liekov, dodržiavanie časového harmonogramu a dávkovacích schém) a adherencia 

k liečbe (jav alebo stav, v ktorom sa pacient prispôsobuje liečebným postupom a nárokom lekára, akceptuje 

požiadavky preskripcie a dodržiava pokyny lekára, ako aj prispôsobuje svoj životný štýl) môžu výrazným 

spôsobom negatívne ovplyvniť proces liečby. Pre pacientov, ktorí nerozumejú princípom generickej preskripcie 

alebo majú z jej užívania obavy môže byť liečba generickým alebo biosimilárnym liekom nevhodná. Zabúdať by sa 

preto nemalo hlavne na pomoc starším pacientom, ktorí majú často ťažkosti sa zorientovať v liekoch a neustále 

zmeny pri liekoch sú skôr v ich neprospech, pričom nejde len o diskomfort pacienta, ale aj problém 

s dodržiavaním užívania liekov čo má vplyv na výsledok liečby. 

Širšie súvislosti ku generickým a biosimilárnym liekom: Predpisovanie generických a biosimilárnych 

liekov do značnej miery závisí od postoja lekárov (všeobecných aj špecializovaných) k ich predpisovaniu a ich 

ochote edukovať pacienta v tomto smere. Bohužiaľ kapacita lekárov je tak limitovaná, že reálne nemajú možnosť 

venovať edukácií pacienta na túto tému dostatok času. 

Finančné zdroje 

Slovensko je na ceste k tomu stať sa jednou z najstarších krajín v Európe čo považujeme za jednu z najväčších 

výziev zdravotníctva v strednodobom a dlhodobom horizonte. Prognózy vývoja hovoria o dosiahnutí hranice          

I milióna seniorov už v roku 2025. Predpokladať, že ZP budú bez navýšenia rozpočtu schopné zaplatiť za väčší 

objem spotrebovaných liekov (v dôsledku nárastu počtu seniorov a ochorení) a zároveň financovať prichádzajúce 

inovatívne lieky len z dosiahnutých úsporných opatrení je príliš optimistické, a to aj v prípade, ak by sa podarilo 

úspešne zo systému vyťažiť všetky identifikované rezervy (zatiaľ nie veľmi úspešné presadzovanie úsporných 

opatrení identifikovaných regulátorom v Revízií výdavkov na zdravotníctvo II to potvrdzuje). Zvyšné výdavky bude 

preto pravdepodobne potrebné zafinancovať inými spôsobmi.  

Momentálne sú k dispozícií a využívajú sa aj finančné prostriedky z EÚ, napr. z Plánu Obnovy, ktoré však 

s financovaním liekov nepočítajú.  

Časť výdavkov na lieky si hradia aj samotní pacienti, a to cez spoluúčasť, ktorá už dnes tvorí približne 24% z 

celkového objemu výdavkov na lieky. Pre tých najzraniteľnejších bol z tohto dôvodu zavedený ochranný limit na 

doplatky liekov, ktorý chráni pacientov pred katastrofickými výdavkami na lieky a stým spojenou sociálnou 

nedostupnosťou liekov. 

Jednoznačne najvýznamnejším zdrojom finančných prostriedkov je dnes výber poistného a štátom hradená platba 

za poistenca štátu. Príjmy z výberu poistného za ekonomicky aktívnych poistencov (približne 77% v 2020) sú z 

pohľadu objemu kľúčové. Systém ich výberu ma viacero výhod aj nevýhod o ktorých sa dá dlho a obsiahlo 

debatovať, podstatné je uvedomiť si, že veľkosť príjmov závisí od ekonomickej aktivity poistencov čo je v čase 

ekonomickej recesie a pri starnúcej populácií rizikové. Napriek tejto nevýhode považujeme tieto zdroje za 

stabilnú súčasť systému a zmenu v systéme výberu poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva v najbližšej 

dobe neočakávame aj z toho titulu, že ide o veľmi politicky citlivú záležitosť. 

Najdiskutovanejšou položkou príjmov VZP sú každoročne príjmy za poistencov štátu (deti, študenti, dôchodcovia, 

nezamestnaní, na invalidnom dôchodku, na materskej atď.). Tu nastali v poslednom období zásadné zmeny. Do 
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konca roka 2019 sa používalo arbitrárne percento za poistencov štátu s funkciou poistnej sadzby, vymeriavacieho 

základu a počtu poistencov štátu. Od roku 2020 sa systém zmenil, odteraz sa platba štátu určuje technokraticky 

na MF SR a následne sa schváli v zákone o štátnom rozpočte ako fixná suma. Kritika nového nastavenia spočíva 

v tom, že takto nastavená fixná suma nemá anticyklický atribút, ktorý včas zabezpečí vykrytie výpadkov zdrojov 

od ekonomicky aktívnych poistencov v prípade recesie. Problematicky vnímajú pokles platby za poistencov štátu 

pod úroveň 4% aj oslovení stakeholderi, trend posledných rokov je kontinuálne klesajúci podiel tejto skupiny 

príjmov na celkových príjmoch poisťovní. 

V súvislosti s finančnými zdrojmi adresovanými na lieky je potrebné sa pozrieť aj na Návrh rozpočtu verejnej 

správy na roky 2022-2024, v ktorom ministerstvo počíta s nárastom výdavkov na lieky v dôsledku starnutia 

populácie a odhaduje, že bez zmien akýchkoľvek politík je potrebné v najbližších troch rokoch pridať na lieky               

10 miliónov EUR ročne. V návrhu sa tiež počíta so zavedením zmien v liekovej politike na ktoré ministerstvo 

vyčlenilo dodatočné finančné prostriedky na inovatívnu liečbu. V najbližších troch rokoch by podľa ministerstva 

malo ísť o sumu 119 miliónov eur, čo úplne nepokrýva stakeholdermi odhadnutý “gap“ v inovatívnej liečbe – 100-

200 miliónov eur v plnej výške. 

Ďalšie problémové oblasti 

Počas rozhovorov sme identifikovali aj ďalšie problémové oblasti, ktoré sa počas rozhovorov opakovane 

vyskytovali.  

Centrálne nákupy sú z pohľadu ZP nástroj šetrenia finančných prostriedkov, ktorý by radi vo väčšej miere 

využívali. Zatiaľ čo súkromné ZP Dôvera a ZP Union sa pri centrálnych nákupoch musia riadiť nariadeniami podľa 

Obchodného zákonníka, štátna VšZP zákonom o verejnom obstarávaní, čo je pre VšZP nevýhodou. Pre 

farmaceutické firmy resp. distribútorov tiež môže byť motivačné sa zapojiť do centrálnych nákupov avšak 

centrálny nákup v tej podobe ako funguje dnes prináša so sebou aj značnú nepredvídateľnosť a riziko. Víťaz sa 

totiž zaväzuje na určité obdobie (rok-dva) dodávať liek za vysúťaženú cenu, avšak nemá garantovaný objem 

predaja svojho lieku v určitom objeme (o užívaní konkrétneho lieku rozhoduje lekár, nie ZP). Ani príkaz ex-

ministerky Kálavskej potvrdený súčasným ministrom, ktorý ukladá štátnym zariadeniam povinnosť používať lieky 

z centrálneho nákupu tento problém odbytu zakúpených liekov nerieši, nakoľko v praxi nie je dodržiavaný. 

Kategorizácia liekov nebola podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý v roku 2021 preskúmal 

kategorizačný proces liekov za obdobie 2017-2019 optimálne nastavená. Za problematické označil 

vyhodnocovanie nákladovej efektivity bez farmako-ekonomických modelov (väčšia subjektivita, nižšia 

transparentnosť), neuvádzanie mien posudzovateľov (nízka transparentnosť) a absenciu expertného tímu. 

Úhradové skupiny. Pri zmienke o slabej konkurencii liekov na slovenskom trhu sa spomínajú v tejto súvislosti 

aj úhradové skupiny, momentálne ich systém pozná celkovo 879. Úhradová skupina obsahuje lieky s rovnakou 

terapeutickou indikáciou (slúžia na liečbu rovnakej diagnózy, majú podobný účinok), jeden liek je v skupine tzv. 

referenčný (s minimálnym možným doplatkom pacienta). Cena ostatných liekov v skupine sa vypočíta ako rozdiel 

ceny určenej výrobcom a ceny najlacnejšieho lieku. Úhradové skupiny tak priamo vplývajú na vytváranie 

konkurencie na trhu čo pochopiteľne vedie k existencii odlišných názorov medzi stakeholdermi. Zatiaľ čo 

inovatívne farmaceutické firmy a pacientske organizácie preferujú väčšie množstvo skupín (viac skupín = menšia 

konkurencia v jednej skupine, znížené riziko doplatkov pre pacientov, lepšia zameniteľnosť v rámci jednej 

skupiny), ZP sa v minulosti pokúšali o vytvorenie tzv. jumbo klastrov kde je v jednej skupine viacero 

konkurujúcich si liekov. 

Revízia úhrad je regulačný nástroj v kompetencii MZ SR, ktorá bola stakeholdermi označená za problematickú. 

Pri revízii ide o kvartálne prehodnocovanie toho, či sú lieky spadajúce do danej úhradovej skupiny zaradené 

správne, a či je cena za štandardnú terapeutickú dávku liečiva pri všetkých liekoch v skupine stanovená správne. 

Problematické sa zdajú byť nepravidelnosť revízie, a dôslednosť jej vykonania (ZP Dôvera v tejto veci dokonca 

zažalovala MZ SR). 

Vznik HTA agentúry od 1.1.2022. Väčšina oslovených stakeholderov sa vyjadrila pozitívne k myšlienke 

samotnej existencii inštitútu, ktorého primárnou úlohou bude odborne posudzovať zdravotnícke technológie (aj 

lieky) a tým napomáhať pri hľadaní hodnoty za peniaze v našom zdravotnom systéme. K vzniku inštitútu sme však 
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zachytili množstvo výhrad. Za problematické sú považované jeho samostatnosť, odborná úroveň hodnotiteľov, 

financovanie, či zvolený koncept hodnotenia. 

Štandardná dávka liečiva (ŠDL) a Definovaná denná dávka (DDD). V oboch prípadoch ide o základnú 

jednotku fungujúcu na podobnom princípe ako „jednotková cena“. ŠDL je jednotka, ktorá sa používa pri 

posudzovaní farmako-ekonomického rozboru. DDD je merná jednotka stanovená WHO pričom ale nemusí 

nevyhnutne odrážať odporúčané dávkovanie alebo predpísanú dennú dávku (závisí od pacienta). Problém občas 

nastáva v procese kategorizácie kde zamieňanie si tohto pojmu občas spôsobuje nesprávnu kalkuláciu úhrady 

lieku zaradeného do kategorizácie. 

Zmena pravidiel predpisovania liekov s účinnosťou od 1.1.2022 sa týkala delegovania predpisovania liekov 

medzi špecialistami a všeobecnými lekármi. Aj napriek tomu, že MZ SR spätne stav čiastočne skorigovalo, 

zástupcovia odborných asociácií a pacientskych organizácií naďalej poukazujú na reálnu hrozbu sťaženej 

dostupnosti k liekom pre pacienta, ktorý môže mať problém sa dostať k svojmu lieku ak sa mu včas nepodarí 

liek zabezpečiť u svojho špecialistu. Obzvlášť ohrozená je napr. skupina diabetikov. Otvorená ostáva aj otázka 

zodpovednosti za prípadné zhoršenie stavu pacienta ak mu všeobecný lekár nebude schopný cez delegovanú 

preskripciu predpísať liek, ktorý súrne potrebuje. 

Lieková knižka. Ideálnym nástrojom pre lekárov je elektronická lieková knižka v ktorej lekár vidí kto, aké lieky 

a kedy pacientovi predpísal a ktoré si pacient v minulosti naozaj aj vybral z lekárne. Takýto nástroj už dnes majú 

lekári k dispozícií a považujú ho za veľký prínos pre vykonávanie ich dennej praxe. Využívanie liekovej knižky však 

má viaceré úzke miesta na ktoré v rozhovoroch sami poukázali. V súčasnosti existujú Liekové knižky od 

jednotlivých ZP ale aj lieková knižka eZdravie od NCZI. Zatiaľ čo liekové knižky ZP sú rozšírenejšie a obsiahlejšie 

(ZP Dôvera má napr. dostupné aj laboratórne výsledky),  ich problém je v tom, že nie sú prepojené a po prechode 

pacienta do druhej ZP dáta o predpísaných liekoch nie sú ďalej prístupné. Optimálne nie je podľa lekárov ani 

zvykové nastavenie histórie liekovej knižky len na 6 mesiacov. 

Dostupnosť dát, transparentnosť 

Napriek rozšírenému názoru, že dáta o liekoch na Slovensku vôbec nemáme, nie je to celkom pravdivé tvrdenie. 

Podľa oslovených stakeholderov napr. dáta o spotrebe liekov v skutočnosti na Slovensku máme, ale zbierame ich 

zle. Zber dát je nejednotný, prebieha rôznymi aktérmi trhu v rôznom čase a formáte s využitím rôznych 

programov. Z pohľadu práce s dátami toto nie je optimálne nastavenie, lebo je potrebné dáta vyžiadať od rôznych 

subjektov a prepojiť ich zmysluplne tak, aby sa dalo ďalej s dátami pracovať. 

Problém je tiež fakt, že dáta nebývajú často verejne dostupné, resp. ak aj sú, tak len agregované (chýba detail 

liekov) a publikované v nevhodne spracovanom hlásení. Analytici (mimo analytických kapacít ZP a regulátora) tak 

často narážajú na problém s dostupnosťou dát. NCZI síce za posledných pár rokov začalo na svoju stránku 

pridávať 1/4 ročné výkazy spotreby liekov, ale po zmene metodiky sa z nich vytratila výška úhrady ako aj 

rozdelenie na indikácie (kvôli ochrane obchodného tajomstva- MEAs), čím sa podľa niektorých stakeholderov 

stal systém menej transparentným. Ďalším problémom je že z dostupných dát nedokážeme sledovať adherenciu 

liečby (mieru spolupráce pacienta pri liečbe). 
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Návrh konceptu zmien v liekovej politike 

- Je potrebné pripraviť v dialógu so zainteresovanými stakeholdermi vrátane MF SR (kvôli finančnému krytiu) 

a pacientskymi organizáciami (záujmy pacientov) strategický plán na strednodobé až dlhodobé obdobie. Plán 

by sa mal odvíjať od ucelenej vízie zdravotníctva (tiež chýba), kde sa na liekovú politiku nepozerá izolovane 

ale v nadväznosti na iné oblasti poskytovania ZS. Súčasťou prípravy plánu by malo byť aj uskutočnenie horizon 

scaninngu (v spolupráci s farmaceutickými firmami) a príprava scenárov vývoja v súvislosti so starnúcou 

populáciou. V neposlednom rade je strategický plán potrebné prepojiť na financovanie.  

- Nakoľko sa neefektívnosti vo vynakladaní finančných prostriedkov nedarí odstrániť, na zabezpečenie 

dostupnosti liekov (vrátane inovatívnych s dobrým klinickým benefitom) bude potrebné navýšiť zdroje na 

lieky cez navýšenie platby za poistenca štátu (minimálne na 4%).  

- Časť prostriedkov treba smerovať aj do generickej a biosimilárnej preskripcie, kde je potrebné zatraktívniť 

trh pre firmy, ktoré zvažujú príchod/odchod svojich liekov na náš trh. 

- Zároveň je absolútne nevyhnutné už teraz sa pripraviť na príchod liekov na inovatívnu liečbu, ktoré budú 

mnohokrát veľmi drahé a teda ich vstup bude závisieť aj od toho či regulátor včasne implementuje vhodné 

regulačné nástroje, ktoré urobia systém udržateľným. Do úvahy prichádzajú rôzne nástroje (MEAs, risk 

aj cost sharing), ktoré tu už sú, ale aj úplne nové spôsoby financovania (napr. Fond na inovatívnu liečbu) či 

nové koncepty (Value-based health care). 

- Našim odporúčaním je komplexne sa pozrieť na všetky zavedené regulačné opatrenia a uvážlivo ich 

prehodnotiť na základe stanovených prioritných cieľov (tu sa opäť vraciame k potrebe stanoviť víziu – 

stratégie – ciele a až potom nástroje). Následne je potrebné zmeny uzákoniť a ich dodržiavanie kontrolovať 

prípadne sankciovať.  

- Našim odporúčaním je aj držať sa jasnej definície zákonného nároku pacienta pri liekoch (Zoznam 

kategorizovaných liekov), výnimky môžu existovať, ale len pre výnimočné prípady, nie na obchádzanie 

systému. Pacient musí byť schopný sa dozvedieť na akú liečbu má zákonný nárok a na základe tohto zistenia 

mať možnosť sa vopred rozhodnúť po zvážení vlastných zdravotných rizík či sú z jeho strany potrebné 

preventívne kroky (pripoistenie, úprava životosprávy či prevencia). Zároveň odporúčame uľahčiť pre 

pacientov prístup k ďalším formám financovania liečby nad rámec zákonného nároku (napr. anuitné splátky, 

pripoistenie).  

- Zreálnenie očakávaní v zdravotníctve musí nastať skôr či neskôr lebo aj v prípade 100% odstránenia 

neefektívnosti nebude v systéme dosť peňazí na to, aby sme bez zmien v štruktúre financovania ZS 

s princípom solidárnosti hradili všetkým poistencom spotrebné lieky (antibiotiká, lieky na alergiu či tráviace 

ťažkosti) a zároveň z VZP hradili nákladnú inovatívnu farmako-terapiu pri ťažkých zdravotných stavoch 

pacientov. Ponúkajú sa rôzne scenáre v súvislosti s financovaním o ktorých by sme mali do budúcna uvažovať: 

                                                        Finančná spoluúčasť pacienta 
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1. Scenár I - je scenár, ktorým sa momentálne uberáme (status quo). Ide o scenár pri ktorom systém ostane 

silne solidárny (hradiť sa bude z VZP takmer všetko okrem doplatkov na lieky na úrovni ako dnes, zavedený 

ostane ochranný limit pre najzraniteľnejších). Zároveň sa do systému nedoleje výrazne viac finančných 

prostriedkov, ktoré by reflektovali starnutie populácie a zároveň by postačovali na pokrytie úhrad 

inovatívnych liekov (nielen onkologických ale všetkých inovatívnych liekov ktoré v horizonte 5-10 rokov 

prídu na trh EÚ a budú mať preukázateľný klinický benefit, nie nevyhnutne splnenú nákladovú efektívnosť). 

V takomto prípade je pravdepodobné, že budeme o pár rokov ešte viac zaostávať vo farmako-terapii za 

krajinami ako Nemecko, Rakúsko či Holandsko a na našom trhu nebude liečba inovatívnymi liekmi zo 

systému VZP takmer vôbec dostupná (možno s výnimkami pre menšiu skupinu šťastlivcov). Zároveň ak sa 

podarí v systéme siahnuť na identifikované úspory, tieto sa využijú na vykrytie rastúcej spotreby liekov 

v dôsledku starnutia obyvateľstva, časť z nich by mala ísť aj na podporu posilňovania pozície generických 

a biosimilárnych liekov na našom trhu. Pacientov by sme pri tomto scenári mali pripraviť na to, že inovatívnu 

liečbu si budú môcť dovoliť len v prípade A) zdravotného pripoistenia B) vyzbierania finančných prostriedkov 

cez zbierky, charitu, crowdfunding atď. C) pôžičky  

2. Scenár II – V takomto scenári by došlo k navýšeniu spoluúčasti (do úvahy prichádza nejaký ročný strop) 

pacienta tým, že pacient bude hradiť aj lieky na bežnú spotrebu ako sú antibiotiká, tráviace ťažkosti, 

antihistaminiká no zároveň sa rapídne nezvýšia finančné zdroje na lieky z daňových príjmov. Peniaze usporené 

z vyradenia “spotrebných liekov“ zo ZKL sa teoreticky doplnia aj o úspory získané po 

odstránení neefektívností systému (revízia výdavkov na zdravotníctvo) a využijú sa na financovanie zvýšenej 

spotreby liekov v dôsledku starnutia obyvateľstva. Časť úspor bude využitá aj na podporu využívania 

generických a biosimilárnych liekov a zafinancovanie inovatívnej liečby, bude však potrebné veľmi striktne 

regulovať aký inovatívny liek sa bude hradiť. Aj tu platí rovnako ako v prvom scenári, že pacienti budú na 

financovanie svojej inovatívnej liečby musieť siahnuť po pôžičkách, crowdfundingu, prípadne pripoistení. 

Tento scenár vyžaduje paralelné vytvorenie sociálneho podporného systému pre najzraniteľnejších 

pacientov, aby sa eliminovala sociálna nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. 

3. Scenár III počíta so solidárnosťou systému, regulátor nebude zavádzať žiadnu ďalšiu formu spoluúčasti 

pacientov na farmako-terapii ale každoročne adekvátne navýši (pravdepodobne cez platbu štátu za poistenca 

štátu) buď celý rozpočet na lieky alebo alternatívne vytvorí Fond na inovatívne lieky v ktorom, bude 

každoročne navyšovať prostriedky. Pri výpočtoch o potrebe navýšenia zdrojov bude vychádzať z Národného 

plánu na ochranu a prevenciu zdravia, z predikovaného vývoja v súvislosti so starnutím obyvateľstva a tiež 

z výsledkov horizon scanningu pričom si stanoví presne definované kritériá na lieky ktoré budú hradené 

(nepredpokladáme že v tomto scenári bude možné pokryť všetky inovatívne lieky ale snahou by malo byť 

dostať sa aspoň na úroveň krajín s porovnateľnou ekonomickou silou).  

4. Scenár IV – je kombináciou zvýšenej spoluúčasti pacienta (do úvahy treba brať nastavenie ročného stropu), 

úspor z neefektívnosti v systéme a hlavne výrazným navýšením prostriedkov do VZP zo štátneho rozpočtu.  
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2. Metodika 
2.1 Cieľ a štruktúra 

Lieková politika je obsiahla a komplexná téma, ktorá sa neustále vyvíja. Odborníci pohybujúci sa v tejto 

oblasti používajú vlastný žargón (odporúčame v prípade potreby siahnuť po slovníku na začiatku dokumentu) 

a tak je pre neznalého poslucháča niekedy náročné na prvé počutie porozumieť diskutovanej téme. Lieková 

politika sa skladá z viacerých čiastkových problematík akými sú regulácia vstupu liekov na trh, ich cenotvorby, 

distribúcie, predaja, predpisovania aj úhrady a využíva nespočetné množstvo regulačných nástrojov. Navyše ju 

nemožno vnímať oddelene od širších súvislostí, predovšetkým bez prepojenia na ostatné sektory poskytovania 

zdravotnej starostlivosti (ZS) a mimo rozpočtových súvislostí. Zároveň na problematiku neexistuje jednotný 

pohľad, pretože každý stakeholder v menšej či väčšej miere vníma jej súčasné nastavenie zo svojho pohľadu 

formovaného jeho vlastnými cieľmi a poslaním na trhu.   

Práve tu vidíme priestor na náš príspevok do diskusie a v čase pripravovanej novely zákona 363/2011 (Zákon o 

rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného 

zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) prichádzame s materiálom na tému liekovej 

politiky na Slovensku. Našim cieľom je týmto dokumentom vysvetliť fungovanie regulačných 

nástrojov, pomenovať úzke miesta súčasného nastavenia systému a zasadiť ich do širších 

súvislostí. Do prípravy dokumentu sme pribrali aj samotných stakeholderov liekovej politiky a s ich pomocou 

sme identifikovali najvypuklejšie problémy, ktoré sa snažíme v zrozumiteľnej forme komunikovať z rozličných 

uhľov pohľadu. 

Ďalším cieľom je zvýrazniť potrebu vytvorenia vízie a na to nadväzujúcej stratégie liekovej politiky, 

ktorá v našom systéme absentuje. Otvárame diskusiu na túto tému a navrhujeme možné scenáre, ktorými by sa 

mohla uberať, v niektorých prípadoch aj s konkrétnejšími závermi.  

Predkladaná štúdia nemá ambíciu sa detailne venovať každej oblasti liekovej politiky, ako ekonómovia navyše 

nemáme potrebnú odbornú kapacitu sa hĺbkovo venovať medicínskej stránke a účinnosti liekov, tu sa radšej 

odvolávame na spoľahlivé zdroje, ktoré svoje tvrdenia zakladajú na evidenciách. Naša pozornosť je primárne 

zameraná na problematiku cenotvorby a úhrad liekov z verejného zdravotného poistenia, okrajovo 

sa venujeme aj vstupu liekov na trh, doplatkami, či predpisovaniu liekov. Sme presvedčení, že žiaden sektor 

v zdravotníctve nefunguje oddelene od ostatných a niektoré nastavenia, zvyklosti či motivácie v liekovej 

politike je možné zmeniť len pri zakomponovaní aktérov ostatných oblastí ZS či dokonca 

poskytovateľov sociálnej starostlivosti. Zároveň tvrdíme, že akýkoľvek koncepčný návrh na zmeny v liekovej 

politike je neúplný ak opomína jej finančný rámec. Tieto súvislosti sa preto budú opakovane vyskytovať naprieč 

všetkými kapitolami.  

V kapitole nazvanej Súčasný stav liekovej politiky na Slovensku v širších rozpočtových súvislostiach sa venujeme 

popisu “as is“ stavu. Liekovú politiku na úvod zasadzujeme do širších súvislostí (výkonnosť zdravotného systému) 

a finančného rámca (výdavky na zdravotníctvo či na lieky samotné). Postupne predstavujeme zainteresovaných 

stakeholderov a ich úlohy v systéme, osobitý priestor dávame regulátorovi a jeho kompetenciám. Stručne 

vymenúvame kľúčové zákony a vyhlášky MZ SR ako aj ďalšie dokumenty s potencionálnym vplyvom na 

vývoj liekovej politiky. Záver kapitoly patrí popisu uplatňovaných regulačných nástrojov.   

Ďalšou kapitolou je tzv. problem definition. Venujeme sa v nej detailnému popisu konsenzuálne identifikovaných 

okruhov problémov, ktoré súčasné nastavenie liekovej politiky so sebou prináša. Dôraz kladieme na 

prezentovanie jednotlivých problémov z rôznych perspektív (pacienti, lekári, zdravotné poisťovne, farmaceutické 

firmy, regulátor). Nazeráme na problematiku aj cez súvislosti s inými oblasťami poskytovania ZS. V prípadoch, 

kde novela zákona 363/2011 daný stav potencionálne upravuje, o tom informujeme v tzv. reformnom rámčeku. 

Načrtávame tiež možné témy do ďalšej diskusie.  

Posledná kapitola je súhrnom odporúčaní ktoré sme spracovali do návrhu koncepcie liekovej politiky v širších 

rozpočtových súvislostiach (stav „to be“). Nejde o konkrétne odporúčania, skôr návod ako nad liekovou politikou 

začať uvažovať aby sme ako spoločnosť na konci dňa mali dostupné účinné, bezpečné a primerane drahé lieky.   
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2.2 Metodika a zdroje dát 

Ako pracovný postup pri príprave tohto materiálu sme si zvolili kombináciu desk research a kvalitatívneho 

výskumu. 

Desk research zahŕňal preštudovanie všetkých relevantných právnych dokumentov (zákony, vyhlášky, nariadenia 

atď.), kľúčových dokumentov pripravených regulátorom (strategické plány, implementačné stratégie, analýzy či 

podklady pre čerpanie prostriedkov z EÚ), analýz súkromného sektora, štúdií a odborných článkov.  

Kvalitatívny výskum sa realizoval formou hĺbkových rozhovorov v online forme (video hovor).   

Okruh stakeholderov, ktorí sa zúčastnili rozhovorov: 

1. Poistenci/spotrebitelia (Asociácia na ochranu práv pacientov) 

2. Lekári/poskytovatelia ZS (Asociácia súkromných lekárov SR, Národný onkologický inštitút, Zväz 

ambulantných poskytovateľov) 

3. Vládne inštitúcie (MZ SR, ŠÚKL) 

4. Zdravotné poisťovne (VšZP, Dôvera ZP, Union ZP, Asociácia zdravotných poisťovní SR) 

5. Farmaceutický priemysel (Infolek, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Pfizer, Roche, Zentiva) 

 

Kompletný zoznam osôb s ktorými sme hovorili je na konci štúdie.   

 

Príprava štúdie prebiehala začiatkom roka 2022, pričom predkladaná verzia vychádza z informácií dostupných 

ku dňu 11.4.2022. Do výstupu bol cez rámčeky zapracovaný aj návrh legislatívnych zmien prekladanej novely 

zákona 363/2011, ktorú 6.4.2022 schválila vláda na 74. schôdzi vlády Slovenskej republiky. S ohľadom na krátke 

časové obdobie boli zapracované len tie návrhy zmien, ktoré z pohľadu identifikovaných problematických oblastí 

považujeme za významné. Samotná novela pritom prináša viaceré zásadné zmeny liekovej politiky. 
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3. Súčasný stav liekovej politiky na Slovensku  
V tejto kapitole sa venujeme popisu („as is“) stavu, ktorý z pohľadu legislatívy je aktuálny k 31.3.2022. Liekovú 

politiku na úvod zasadzujeme do širších súvislostí (výkonnosť zdravotného systému) a finančného rámca (výdavky 

na zdravotníctvo či na lieky samotné). Postupne predstavujeme zainteresovaných stakeholderov a ich úlohy 

v systéme, osobitý priestor dávame regulátorovi a jeho kompetenciám. Stručne vymenúvame kľúčové zákony a 

vyhlášky MZ SR ako aj ďalšie dokumenty s potencionálnym vplyvom na vývoj liekovej politiky. Záver kapitoly 

patrí popisu uplatňovaných regulačných nástrojov. 

3.1 Výdavky na zdravotníctvo a jeho výsledky 

Druhou najnákladnejšou oblasťou verejných financií na Slovensku je po starobných dôchodkoch (7 175 

mil. EUR) oblasť zdravotníctva (5 693 mil. EUR) (INESS, 2021), ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje celkovú kvalitu 

života obyvateľov Slovenska. Nielen pre svoju veľkosť a potenciál zlepšiť životy ľudí, ale aj pre momentálne 

podpriemerné výsledky a nastupujúci trend starnutia obyvateľstva si zaslúži našu prioritnú pozornosť 

(ÚHP a IZP, 2019).  

Ako vidieť zo správy Health at Glance: Europe 2020, ktorá porovnávala výdavky na zdravotníctvo v roku 2019 

(alebo najbližší dostupný rok), vyspelé krajiny EÚ investujú celkovo (verejné zdroje, povinné a dobrovoľné 

poistenie a priame platby dokopy) do zdravotníctva viac ako 8% svojho hrubého domáceho produktu (HDP). 

Slovenské zdravotníctvo s podielom 6,9% na HDP vychádza z tohto porovnania (graf 1) ako podpriemerné, 

výraznejšie zaostáva aj za susednou Českou republikou (7,8% HDP v 2019) (OECD a European Union, 2020). 

GRAF 1: VÝDAVKY NA ZDRAVOTNÍCTVO AKO PODIEL HDP, 2019 (ALEBO NAJBLIŽŠÍ ROK) 

Zdroj: OECD/European Union 2020,  dáta zozbierané z OECD Health Statistics 2020; Eurostat Database; WHO 

Global Health Expenditure Database. Strana 161. Poznámka: EU priemer nie je vážený. 

Pre lepšiu predstavu niekedy dobre poslúži aj porovnanie v prepočte na obyvateľa (upravený o rozdiely v parite 

kúpnej sile), kde Slovensko s ročnými výdavkami na úrovni 1 595 EUR na obyvateľa nedosahuje ani zďaleka 

priemer EÚ (2 572 EUR), či úroveň ČR (2 323 EUR) (OECD a European Union, 2020). 
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GRAF 2: VÝDAVKY NA ZDRAVOTNÍCTVO NA OBYVATEĽA, 2019 (ALEBO NAJBLIŽŠÍ ROK) 

 

Zdroj: OECD/European Union 2020, dáta zozbierané z OECD Health Statistics 2020; Eurostat Database; WHO 

Global Health Expenditure Database, strana 159. Poznámka: EU priemer je nevážený 

 

Ak sa pozrieme na prognózu ďalšieho vývoja výdavkov na zdravotníctvo (tabuľka 1) pripravenú na základe 

rozpočtu MF SR, Slovensko sa momentálne neuberá smerom dobiehania vyspelejších krajín. Naopak, 

v posledných rokoch došlo k zníženiu platby štátu za poistencov štátu na úroveň okolo 3%, čím sa výrazne znížil 

prílev prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Slovensko sa v dôsledku tohto výpadku nezaradilo medzi iné krajiny 

EÚ, v ktorých podiel výdavkov na zdravotníctvo na HDP rastie rýchlejšie ako ekonomika (Pažitný a Zajac, 2021). 

Výdavkom sa venujeme aj v ďalších kapitolách. 

TABUĽKA 1: VÝDAVKY NA ZDRAVOTNÍCTVO AKO % HDP 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Zdroje 
spolu 

ako % 
HDP 

6,8% 6,6% 6,7% 6,7% 7,1% 7,1% 6,8% 6,5% 6,6% 6,6% 6,7% 6,8% 6,8% 6,9% 6,9% 

Zdroj: Pažitný a Zajac, 2021, strana 90, Poznámka: roky 2016-2019 sú skutočnosť, 2020-2023 je rozpočet verejnej 

správy a 2024-2030 predikcia autorov.   

S nízkym objemom vynaložených prostriedkov do zdravotníctva sa do určitej miery spájajú aj podpriemerné 

výsledky v ukazovateľoch ako úmrtnosť (graf 3 a graf 4), očakávaná dĺžka života pri narodení či 

zdravé roky života pri narodení (graf 5). 
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GRAF 3: ÚMRTNOSŤ ODVRÁTITEĽNÁ ZDRAVOTNOU 

STAROSTLIVOSŤOU (NA 100-TISÍC OBYV.) 

 

 

GRAF 4: ÚMRTNOSŤ ODVRÁTITEĽNÁ PREVENCIOU   

(NA 100-TISÍC OBYV.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: ÚHP a IZP, 2019 podľa dát z Eurostat                                 Zdroj: ÚHP a IZP, 2019 podľa dát OECD 

 

 

GRAF 5 : ZDRAVÉ ROKY ŽIVOTA A OČAKÁVANÁ DĹŽKA ŽIVOTA PRI NARODENÍ, PODĽA POHLAVIA, ROK 2018 (ALEBO 

NAJBLIŽŠÍ) 

Zdroj: OECD/European Union 2020, dáta podľa Eurostat Database, strana 117. Poznámka: Priemer EÚ je vážený. 

Porovnateľnosť údajov je obmedzená z dôvodu kultúrnych faktorov a rôznych formulácií otázok v EU-SILC. 1. 

Trojročný priemer. 
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Na dotvorenie obrazu o výkonnosti zdravotného systému je možné použiť aj skóre krajín podľa EHCI 

(komplexný ukazovateľ hodnotení zo strany spotrebiteľa), ktorý Slovensko zaradil s 722 bodmi z celkového 

maximálneho počtu 1 000 bodov na 17. miesto z 35 hodnotených krajín. Nízke skóre získalo Slovensko aj za 

oblasť liekov (Pažitný a Zajac, 2021).  

3.2 Výdavky na lieky 

Po zasadení do kontextu celkových výdavkov na zdravotníctvo, nasledujú výdavky na samotné lieky, ktoré sú 

podľa analýzy regulátora dostatočné, no vynakladané neefektívne a s priestorom na značnú úsporu 

(ÚHP a IZP, 2019). S týmto tvrdením nesúhlasia zástupcovia pacientov, lekárov, farmaceutického 

priemyslu a aj niektorí zástupcovia ZP, ktorí sa síce zhodujú na existencii neefektívnosti pri vynakladaní 

finančných prostriedkov na lieky, ale rozpočet na lieky považujú za nedostatočný, dokonca 

nepokrývajúci medicínsku potrebu (rozhovory so stakeholdermi). V takomto prípade máme tendenciu 

hľadať odpoveď porovnávaním sa so zahraničím, ako však na tomto mieste naznačujeme, rýchle porovnania majú 

svoje úskalia.  

Porovnaním výdavkov na lieky s inými krajinami EÚ sa zaoberala v 2019 Revízia výdavkov na zdravotníctvo II, 

kľúčový dokument regulátora, ktorý na základe tejto analýzy implementuje navrhované úsporné opatrenia pre 

liekovú politiku. Porovnanie dát vykazovaných do OECD odhalilo, že Slovensko v roku 2017 z celkových 

výdavkov na zdravotníctvo vynaložilo na lieky vydávané v lekárňach o niečo viac ako ostatné 

krajiny V4 a výrazne viac ako krajiny EU15 (graf 7) (ÚHP a IZP, 2019). 

Toto konkrétne porovnanie so sebou nesie viaceré problémy, na niektoré poukazujú aj samotní autori. Prvý 

problém súvisí s metodikou zberu a vykazovania dát, ktorá je pomerne limitujúca nakoľko rôzne krajiny majú 

rôzne spôsoby vykazovania. Tiež treba zdôrazniť, že ide o porovnanie liekov vydávaných výhradne v lekárňach 

(lieky však môžu byť podávané aj v ambulanciách, špecializovaných centrách a samozrejme v nemocniciach, 

niekde sú vykazované ako súčasť ZS, inde nie) (INESS, 2020). 

Ďalším problémom je variabilita pri výdavkoch v iných sektoroch, ktorá je oveľa väčšia ako variabilita v cenách za 

lieky. Zatiaľ čo napr. mzdy zdravotníkov v Nemecku sú podstatne vyššie ako u nás, čo sa premietne aj do vyššieho 

podielu výdavkov na primárnu, špecializovanú či nemocničnú starostlivosť na celkových výdavkoch, rozdiely 

v cenách liekov kolíšu naprieč krajinami oveľa menej (aj vďaka referencovaniu) a preto treba pri porovnávaní 

obrátiť pozornosť primárne na krajiny s porovnateľnými ostatnými nákladmi. Pri splnení oboch podmienok 

(podobnosť vykazovania aj porovnateľnosť ostatných nákladov) sa vhodným kandidátom na akékoľvek 

porovnania javí hlavne ČR (ÚHP a IZP, 2019). 

Z pohľadu jednotlivca boli v roku 2017 výdavky na lieky v lekárňach na úrovni 245 EUR, pričom 

priemer EÚ 28 bol 360 EUR (graf 8). Česká republika mala výdavky na úrovni 209 EUR. Aj tu však platí, že 

porovnávanie nezohľadňuje lieky vydané mimo lekáreň (ÚHP a IZP, 2019). 
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GRAF 6: VÝDAVKY NA LIEKY VYDÁVANÉ V LEKÁRŇACH 

(2017)         

 

GRAF 7: VÝDAVKY NA LIEKY VYDÁVANÉ V LEKÁRŇACH 

NA OSOBU, BEŽNÉ CENY (V EUR, 2017)  

       

 

 

 

 

                  

 

  

 

 

 

Zdroj: ÚHP a IZP 2019, podľa dát z OECD a NCZI         

Z uvedeného vyplýva, že porovnávanie výdavkov na lieky medzi EÚ krajinami striktne cez výdavky na lieky 

vydávané v lekárňach je neúplné. Na vytvorenie presnejšieho obrazu o reálnych nákladoch na lieky na Slovensku 

je potrebné pozrieť sa aj ďalšie dáta a ideálne ich skontrolovať z viacerých zdrojov. Dáta o výdavkoch majú ZP 

ako aj Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Dostupnosť dát ani v jednom prípade nie je 

optimálna, na vytvorenie predstavy o celkovom objeme výdavkov však postačuje.  

Zo ZP výdavky na lieky vo svojich výročných správach zverejňuje len ZP Dôvera (31,18% poistencov, 2020), ktorá 

uvádza za rok 2020 celkové výdavky na lieky vo výške 242,7 mil. EUR (ZP Dôvera, 2021). VšZP (57,73% v 2020) 

vykazuje lieky v skupine spoločne so zdravotnými pomôckami a centrálnym nákupom (872 mil. EUR v 2020) 

(VšZP, 2021) a výročná správa Union ZP (11,09% poistencov v 2020) neuvádza žiadne dáta o výdavkoch na lieky 

(ZP Union, 2021). Dáta z poisťovní v inej štruktúre má k dispozícií aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou, ktorý každoročne publikuje Správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia. Aj 

v tejto správe sú lieky vykazované spolu so zdravotníckymi pomôckami (tabuľka 2) a časť nie je započítaná 

pretože spadá pod výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) (ÚDZS, 2021). 

TABUĽKA 2: VÝDAVKY NA LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY (2019-2020) Z VZP, V EUR 

 2019 2020 

VšZP 906 719 809 862 395 231 

ZP Dôvera 294 159 344 299 279 617 

ZP Union 66 020 678 72 442 718  

ZP spolu 1 266 899 831 1 234 117 566 

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2021 

V správe od NCZI sa nachádza graf o spotrebe vydaných liekov podľa úhrady v mil. €. Ide o údaje získané 

spracovaním štvrťročných výkazov L (MZ SR) 2-04, ktoré vypĺňajú ZP a lekárne (graf 9). Trend posledných rokov 

bol mierny nárast výdavkov s výnimkou roka 2020 keď v súvislosti s pandémiou COVID-19 došlo k čiastočným 

obmedzeniam pri poskytovaní ZS a viaceré oblasti ZS boli poznamenané menšími či väčšími zmenami naviazanými 

na tento bezprecedentný stav. Zároveň v roku 2020 došlo k zmene metodiky pri zbere údajov a ZP sú od tohto 
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roku povinné vykazovať reálne úhrady, nie kategorizované úhrady, ktoré nebývajú totožné (NCZI 2021). 

Problematikou dostupnosti dát a ich využívaniu sa venujeme v ďalšej kapitole.   

GRAF 8: SPOTREBA VYDANÝCH LIEKOV PODĽA ÚHRADY V MIL. € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NCZI, 2021 

Spotreba liekov hradených z VZP (2017-2020) podľa ATC skupín je znázornená v grafe 9. Najvyššia časť 

prostriedkov smeruje na  Antineoplastiká a Imunomodulátory (364,7 mil. EUR) (NCZI 2021). 

GRAF 9: SPOTREBA LIEKOV HRADENÝCH Z VZP PODĽA ATC SKUPINY, ROK 2020 

 

Zdroj: NKÚ 2021, podľa dát od MZ SR 
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3.3 Kľúčoví stakeholderi v liekovej politike  
Lieková politika a regulácia farmaceutického priemyslu sa priamo dotýkajú niekoľkých skupín stakeholderov. 

Schéma č.1 názorne ukazuje, ktorí stakeholderi to sú a aké interakcie medzi nimi prebiehajú (HPI, 2013). 

SCHÉMA 1: STAKEHOLDERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HPI, 2013 

MZ SR reprezentovaná osobou ministra (od apríla 2021 MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH.) zohráva ako 

regulátor trhu s liekmi kľúčovú úlohu pri formovaní liekovej politiky na Slovensku plnením svojich základných 

kompetencií v tejto oblasti, a to najmä stanovovaním podmienok, čiže reguláciou vstupu lieku na trh, 

cenotvorbou, nastavenie úhrad a doplatkov, predaja, distribúcie a predpisovania liekov. Tieto úlohy v rámci 

rezortu zdravotníctva na seba primárne preberá Sekcia farmácie a liekovej politiky (spadá pod 1. štátneho 

tajomníka prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD, MBA, MSc (iHTA), FISAC), a nápomocné sú Inštitút zdravotných 

analýz ako aj Sekcia práva, legislatívy a akcionárskych práv. Dôležitú úlohu vo formovaní liekovej politiky zastáva 

tiež ministerstvu vlastná rozpočtová organizácia, Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), a po novom aj poradný 

orgán ministerstva Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ku kategorizácií existujú aj 2 

ďalšie poradné orgány tzv. Kategorizačná rada a Kategorizačná komisia) (MZ SR, 2021; Najvyšší kontrolný úrad 

SR,2021).  

Ďalšou skupinou stakeholderov sú zdravotné poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná 

poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa), ktoré sú zodpovedné za výber poistného a následne úhradu čiastočne 

alebo úplne hradených kategorizovaných liekov podľa regulácie stanovej ministerstvom (Smatana, M. et al., 2016). 

Svojou revíznou činnosťou dohliadajú na dodržiavanie platných preskripčných a indikačných obmedzení 

a zabraňujú nadmernej/duplicitnej preskripcii liekov. V posledných rokoch sa ZP stali tiež nákupcami liekov a to 

prostredníctvom centrálnych nákupov liekov. V neposlednom rade treba spomenúť, že prostredníctvom svojich 

zástupcov v kategorizačnej komisii liekov ako aj využívaniu rozličných ďalších nástrojov (Managed entry 

agreements) majú dnes ZP do určitej miery vplyv na formovanie výšky úhrad liekov. Záujmy tejto skupiny 

stakeholderov zastupuje aj Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky (HPI, 2013). 

Lekári predpisujúci pacientom lieky zohrávajú na trhu nezastupiteľnú úlohu. Sú tým najspoľahlivejším zdrojom 

informácie o dopyte po liekoch lebo sú v kontakte s pacientom a po oboznámením sa s jeho zdravotným 

stavom dokážu stanoviť akú účinnú látku (liek) pacient potrebuje pre svoju liečbu. Ich klinický štýl pri predpisovaní 
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liekov (rozumej postoj daného lekára k predpisovaniu generických liekov, k predpisovaniu inovatívnych liekov či 

využívanie zátvorky na recepte na špecifikáciu konkrétneho lieku) zároveň silne ovplyvňuje formovanie dopytu 

po konkrétnych liekoch. Lekári zastávajú v systéme aj silnú edukačnú úlohu, nakoľko pacientom poskytujú 

informácie o priebehu liečby a správnom spôsobe užívania liekov. Záujmy lekárov sú často reprezentované 

prostredníctvom lekárskych komôr a odborných asociácií (napr. Slovenská lekárska komora, Asociácia 

súkromných lekárov, Slovenská lekárska spoločnosť, Združenie všeobecných lekárov pre dospelých SR a ďalšie) 

(HPI, 2013). 

Ďalšou významnou skupinou stakeholderov sú farmaceutické firmy (výrobca/držiteľ registrácie lieku), 

ktoré v rámci platných pravidiel prichádzajú na slovenský trh s humánnymi liekmi. Tak ako aj iné súkromné 

obchodné spoločnosti, majú záujem sa na trhu uchytiť a predávať na ňom svoje výrobky. Podstatný rozdiel oproti 

iným odvetviam však predstavuje skutočnosť, že farmaceutický trh patrí medzi jeden z najviac regulovaných trhov 

vôbec a interakcie s regulátorom ako aj ZP sú oveľa intenzívnejšie (proces registrácie liekov, kategorizácie liekov, 

centrálne nákupy liekov, uzatváranie Managed entry agreements atď.) ako v iných odvetviach. Tiež cenotvorba je 

v prípade farmaceutického priemyslu značne ovplyvnená regulačnými nástrojmi ale aj politikou ZP. Na Slovensku 

od 2013 funguje Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá zoskupuje viaceré farmaceutické 

spoločnosti pôsobiace na našom trhu. Záujmy výrobcov generických a biologicky podobných liekov zastupuje 

GENAS - Asociácia pre generické a biosimilárne lieky. 

Prepojenie farmaceutického priemyslu s trhom vo fyzickej rovine funguje prostredníctvom 

distribútorov/veľkodistribútorov, ktorí lieky od výrobcu/ držiteľa registrácie lieku nakupujú a následne ich 

distribuujú. K 1.1.2022 bolo na ŠÚKL registrovaných 136 držiteľov povolenia. Najvýznamnejšou asociáciou 

zastupujúcou záujmy tejto skupiny je Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ŠÚKL, 2022). 

V každodennom kontakte s liekmi sú lekárnici, ktorí nakúpené lieky vydávajú pacientom v lekárni a zároveň im 

poskytujú potrebné informácie o napr. nežiadúcich účinkoch liekov. Zákonná povinnosť pre lekára je uviesť na 

recepte účinnú látku (nie konkrétny liek, hoci ide o bežnú prax), čím vzniká priestor pre lekárnika na to, aby 

pacientovi poradil (s ohľadom na prípadný doplatok a nežiaduce účinky), ktorý konkrétny liek s danou účinnou 

látkou si môže na recept vybrať. V ich kompetencii je tiež príprava tzv. individuálne pripravovaných liekov, ktoré 

nepodliehajú registrácii a odporúčanie generickej substitúcie či poradenstvo k voľnopredajným liekom. V prípade 

výpadku lieku, môžu využiť tzv. emergentný systém objednávania liekov. 

Poslednou menovanou skupinou stakeholderov, ktorej záujmy sú však tie najdôležitejšie je skupina pacientov. 

Nakoľko pacienti samotní len vo veľmi obmedzenej miere dokážu vlastnou silou presadzovať svoje záujmy, 

reprezentujú ich pacientske organizácie (PO) ako AOPP, Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie atď.  
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Predstavenie a kompetencie regulátorov v liekovej politike k 1.1.2022  

MZ SR - Sekcia farmácie a liekovej politiky (MZ SR 2022b, Organizačná štruktúra)  

• sekcia má rozsiahle kompetencie v oblasti farmácie, cenotvorby liekov, zaraďovania liekov do Zoznamu 

kategorizovaných liekov, racionálnej farmakoterapie, elektronizácie informácií a štandardizácie 

farmaceutických dát o liekoch, ako aj HTA.  

• odbor kategorizácie a cenotvorby je kľúčovým pre tvorbu liekovej politiky z hľadiska regulačných 

nástrojov cenotvorby a úhrad, kategorizácia a HTA 

• v rámci sekcie existuje oddelenie pre farmako-ekonomiku, ktoré  „zabezpečuje plnenie úloh v oblasti 

farmakoekonomického hodnotenia, medicínskoekonomického hodnotenia a farmakoterapeutického hodnotenia, 

spolupracuje pri kategorizácii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a spolupracuje pri plnení 

úloh v oblasti racionálnej farmakoterapie“ (MZ SR 2022b, str. 36). 

• z pohľadu elektronizácie informácií a štandardizácie dát je úloha sekcie nenahraditeľná pri implementácii 

eHealth 

• okrem uvedených kompetencií zabezpečuje sekcia farmácie a liekovej politiky ak plnenie úloh v oblasti 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín (MZ SR 2022b) 

MZ SR - Inštitút zdravotníckych analýz 

• nedávno vytvorený útvar na MZ SR má za úlohu na poverenie ministerstva pripraviť odborné podklady 

(predovšetkým analýzy, posudky) založené na dátach a evidenciách, ktoré poslúžia ministerstvu učiniť 

rozhodnutie. V oblasti liekovej politiky sa tento útvar venuje referencovaniu (benchmarkingu) cien liekov 

(MZ SR 2021, O inštitúte) 

ŠÚKL 

• ŠÚKL je podľa § 129 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších príspevkov orgánom štátnej správy na úseku humánnej 

farmácie a drogových prekurzorov. ŠÚKL vedie riaditeľ, v jednej osobe zároveň aj generálny tajomník, 

ktorého vymenúva/odvoláva minister zdravotníctva SR. (ŠÚKL, 2021) 

• ŠÚKL ako významný subjekt na farmaceutickom trhu má rozsiahle kompetencie.  

• vykonáva štátny dozor a inšpekciu všetkých farmaceutických činností na úseku správnej 

výrobnej/veľkodistribučnej/ laboratórnej/ klinickej aj lekárnickej praxe  

„Základné úlohy ŠÚKL súvisia so  

• spracovávaním žiadostí o klinické skúšanie a schvaľovaním klinických štúdií 

• zabezpečovaním činností spojených s registráciou a dostupnosťou kvalitných, bezpečných a účinných 

humánnych liekov 

• vydávaním povolení na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi 

• vydávaním povolení na výrobu humánnych liekov a povolení na veľkodistribúciu humánnych liekov 

• spracovávaním hlásení o nežiaducich účinkoch registrovaných liekov 

• spracovávaním hlásení rýchlej výstrahy pri podozrení na nekvalitu lieku na trhu 

• vykonávaním laboratórnej kontroly liečiv, pomocných látok a humánnych liekov 

• vykonávaním funkcie štátneho inšpekčného orgánu v oblasti správnej klinickej praxe, správnej 

farmakovigilančnej praxe, správnej výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe, správnej 

praxe prípravy transfúznych liekov a správnej lekárenskej praxe 

• zabezpečovaním činností spojených s registráciou, evidenciou a vigilanciou zdravotníckych pomôcok, ako 

i trhovým dohľadom nad zdravotníckymi pomôckami 

• prípravou a vydávaním Slovenského farmaceutického kódexu a spoluprácou na Európskom liekopise 

• vykonávaním štátneho dozoru v oblasti reklamy humánnych liekov v printových médiách a na webových 

stránkach 

• súčinnosťou s orgánmi štátnej správy pri podozrení na falšovanie liekov 

• zberom, monitoringom a analýzou údajov o vývoze liekov zo SR“ (2021, ŠÚKL Výročná správa 2020, str. 

9)  
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Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 

• Zákonom č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, bol k 1.1.2022 zriadení nový subjekt liekovej politiky. Vznikol 

pretransformovaním sa z oddelenia agentúry (Health Technology Assessment) HTA zaradenej pod 

Sekciu farmácie a liekovej politiky. Hlavným deklarovaným motívom tohto odlúčenia od MZ bolo 

nadobudnutie politickej a finančnej nezávislosti. Aktivity inštitútu sú financované z verejného 

zdravotného poistenia, náklady pokryje príspevok z výberu poistného. V 2022 ide o príspevok vo výške 

0,032 %, pričom vyplatenie príspevku je naviazané na plnenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti.  

• Inštitút sa bude riadiť medzinárodným metodickým štandardom EUnetHTA (Európska sieť pre HTA). 

• Kľúčovou úlohou inštitútu je príprava hodnotenia liekov s potencionálnym dopadom na VZP nad 1,5 mil. 

eur ročne na účely kategorizácie liekov. Tieto podklady majú slúžiť ministerstvu na rozhodovanie 

o vstupe lieku na trh a nastaveniu jeho úhrady. Svoje hodnotenie musí zverejniť do 110 dní odo dňa 

začatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci kategorizácie.  

• Inštitút sa tiež môže obrátiť na MZ SR s podnetom, aby konalo vo veci zmeny charakteristík referenčnej 

skupiny.  

• Jednou z úloh je aj akademická činnosť v rámci publikovania hodnotení, ich prezentovanie na 

medzinárodnej úrovni a výučba. (MZ SR (2021), Zákon č. 358/2021 Z. z.(2021), TASR (2021)). 
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3.4 Legislatívna úprava a kľúčové dokumenty pri formovaní liekovej politiky 
3.4.1 Legislatívna úprava 

Lieková politika je legislatívne ukotvená v niekoľkých právnych predpisoch. Ide predovšetkým o  

• ZÁKON 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

• ZÁKON 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 

• ZÁKON 358/2021 o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 

• VYHLÁŠKA 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku a jej  novelizácia 

(Novela č. 177/2021 Z. z.) 

• VYHLÁŠKA 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne, jej 

novelizácie (posledná novelizácia Novela č. 430/2020 Z. z.) 

• VYHLÁŠKA 93/2018 Z. z. o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného 

zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o 

podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty 

ZÁKON 362/2011  

Z pohľadu farmaceutických firiem, distribútorov či lekární ide o jeden z ústredných zákonov spomínanej 

problematiky. Tento zákon okrem iného upravuje napríklad 

• podmienky zaobchádzania s liekmi 

• požiadavky na skúšanie liekov  

• požiadavky na uvádzanie liekov na trh 

• požiadavky na zabezpečovanie kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov 

• požiadavky na kontrolu kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov 

• úlohy orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku farmácie 

Novela zákona platná od 1.1.2022 priniesla viacero noviniek okrem iného zmenu pri predpisovaní, ktorej sa bližšie 

venujeme v časti 4.6. 

ZÁKON 363/2011  

Zákon 363 z roku 2011 často nazývaný aj liekový zákon ustanovuje rozsah a podmienky úhrady liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe VZP. Tento významný právny predpis do veľkej miery 

formuje fungovanie liekovej politiky na Slovensku. 

Pred jeho vznikom náklady na ZS vrátane liekov reguloval zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s 

poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov. Už v tomto čase existovala kategorizácia liekov a zoznam s 115 

anatomicko-terapeuticko-chemickými skupinami liečiv (Novák, 2016). 

V programovom vyhlásení Radičovej vlády bol záväzok „podporovať zdravotnícku politiku založenú na dôslednej 

analýze medicínskych dôkazov a dôkazov o nákladovej efektívnosti s dôrazom na pozitívny vplyv na výsledky 

zdravotného stavu obyvateľstva“, ktorý bol do formy zákona prijatý v roku 2011 (Vláda SR, 2010) 

V svojich začiatkoch transparentný zákon prešiel od roku 2017 nespočetnými (Príloha 1) menšími či väčšími 

úpravami a v súčasnosti je pod vedením štátneho tajomníka prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD, MBA, MSc (iHTA), 

FISAC a jeho tímu na MZ SR na schválenie pripravená ďalšia novela zákona. Konkrétnym zmenám, ktoré by 

novela priniesla v prípade jej schválenia sa venujeme v ďalších kapitolách (modré rámčeky).   

 

 



 

 
 

PAŽITNÝ & KANDILAKI, s.r.o.  

www.healthcareconsulting.sk 

Dunajská 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  

IČO: 50 606 085, DIČ: 2120395596, IČ-DPH: SK2120395596  

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu BA I., vložka č. 115682/B 

31 

ZÁKON 358/2021  

Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov zo septembra 2021 zriadil Inštitút HTA k 1.1.2022, ustanovil jeho orgány (riaditeľ a dozorná rada), 

hospodárenie (z VZP) a úlohy medzi ktoré patrí 

• hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) na účely kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín, ktorých významnosť vplyvu na prostriedky VZP za 25. až 36. mesiac, je najmenej 

1 350-násobok priemernej mzdy v hospodárstve SR 

• uverejnenie odborného hodnotenia v lehote do 110 dní s jasným vyjadrením odporučenia 

vyhovieť/nevyhovieť žiadosti na zaradenie do kategorizácie  

• spolupráca s európskymi a zahraničnými inštitúciami hospodáriacimi s prostriedkami z VZP 

• účasť na medzinárodných výskumných projektoch v oblasti HTA 

• pomoc pri vzdelávaní v oblasti zdravotníctva 

VYHLÁŠKA 507/2005 

Vyhláška č. 507/2005 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne 

vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade z VZP.  

VYHLÁŠKA 422/2011 

Vyhláška o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku a jej novela (177/2021 Z. z.) ozrejmuje 

predkladateľom rozboru aké obsahové náležitosti má tento rozbor obsahovať. Ide najmä  

• epidemiologické údaje a predpokladanú spotrebu lieku 

• klinický prínos liečby daným liekom 

• porovnanie nákladov z VZP u predkladaného lieku a doteraz používaného  

• vplyv na rozpočet (na 5 rokov vopred) 

• typ zvolenej analýzy s odôvodnením 

VYHLÁŠKA 435/2011  

Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne a jej posledná novela 430/2020 

Z. z.  sa zaoberajú 

• spôsobom určenia štandardnej dávky liečiva 

• spôsobom určenia maximálnej výšky úhrady ZP za štandardnú dávku liečiva 

• úhradou poisťovne pre špecifickú referenčnú skupinu 

• prehodnotením úhrad ZP a skupinových úhrad 

VYHLÁŠKA 93/2018  

Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia 

podpísaná exministrom Druckerom upravuje 

• stanovené kritériá významnosti vplyvu lieku na prostriedky VZP. (Vplyv je významný ak maximálna 

čiastka úhrad všetkých ZP za posudzovaný liek je najmenej 1 500 000 eur za rok) 

• hodnotiace kritériá pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty lieku, 

• podrobnosti výpočtu koeficientu prahovej hodnoty lieku 
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3.4.2. Kľúčové dokumenty   

Okrem vyššie uvedených právnych predpisov môžu mať na formovanie liekovej politiky vplyv aj ďalšie dokumenty 

vypracované regulátorom, najmä strategické plány, implementačné stratégie, analýzy či podklady pre čerpanie 

prostriedkov z EÚ. Zatiaľ čo nemocnice majú svoju optimalizáciu siete nemocníc a všeobecné lekárstvo 

integrovaný model ZS, v oblasti liekovej politiky chýba momentálne strategický plán so strednodobým 

a dlhodobým horizontom.  

Z dokumentov publikovaných v ostatných rokoch vyberáme tie najvýznamnejšie.    

• MZ SR (2013): Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 

• MF SR (2021): Plán obnovy  

• Útvar hodnoty za peniaze MF SR a Inštitút zdravotnej politiky MZ SR (2019): Revízia výdavkov na 

zdravotníctvo II.  

• Vláda SR (2020): Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024  

Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 

V roku 2013 vláda SR schválila ministerstvom zdravotníctva spracovaný Strategický rámec s dlhodobým 

horizontom až do roku 2030. Jeho hlavným cieľom bolo umožniť čerpanie eurofondov čomu boli prispôsobené 

aj tri zvolené prioritné oblasti (verejné zdravotníctvo, integrovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, ústavná 

zdravotná starostlivosť). Oblasti liekovej politiky nebola v tomto dokumente venovaná žiadna 

pozornosť a práve táto skutočnosť najlepšie demonštruje absolútnu absenciu akéhokoľvek plánovania v tejto 

oblasti na úrovni regulátora. Napriek tomu, že tento strategický rámec je stále v platnosti,  svoj význam postupne 

stratil (MZ, 2013). 

Plán obnovy 

Aktuálnejším strategickým dokumentom, ktorého cieľom je umožniť čerpanie finančných prostriedkov z EÚ je 

Plán obnovy. V kontexte celého zdravotníctva ide o jeden z najdiskutovanejších dokumentov za posledný rok-

dva. Obrovské množstvo peňazí (odhad celkových nákladov bol 1 163 mil. eur) smerujúce do zdravotného 

systému poteší mnohých, liekov sa však dotýka len veľmi okrajovo.  

Priamy dopad na liekovú politiku bude pravdepodobne mať len plánovaná centralizácia riadenia najväčších 

nemocníc, ktorá počíta so zavedením centrálneho nákupu liekov, materiálov, a prístrojovej techniky (MF, 2021). 

Revízia výdavkov na zdravotníctvo II 

Za jeden z kľúčových dokumentov s dopadom na liekovú politiku je považovaný dokument pripravený v rámci 

projektu Hodnota za peniaze, na ktorého príprave sa podieľali Útvar hodnoty za peniaze MF SR a Inštitút 

zdravotnej politiky MZ SR (dnes už pretransformovaný na Inštitút zdravotných analýz). Tento dokument sa stal 

podkladom pre prijatie niektorých úsporných opatrení v oblasti liekovej politiky, ktorých prínos bol 

odhadnutý na 216,4 miliónov EUR v horizonte 5 rokov (2020-2025).   

Navrhované úsporné opatrenia v súvislosti s liekmi (ÚHP a IZP, 2019)   

• Zmeny súvisiace s kategorizáciou liekov a posudzovaním nákladovej efektivity  

• Rozširovanie centrálneho nákupu liekov 

• Znižovanie spotreby antibiotík  

• Úprava úhrad za ostatné zameniteľné lieky po vstupe generického alebo biosimilárneho lieku 

• Medzinárodné porovnávanie cien liekov dvakrát ročne 

• Jednotkové porovnávanie cien pri externom referencovaní liekov 

• Zmeny v zložení úhradových skupín 

• Odstránenie duplicitnej preskripcie a nežiaducich liekových interakcií 

• Zmeny pri nekategorizovaných liekoch na výnimku 
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Okrem úsporných opatrení boli v dokumente zadefinované aj prioritné oblasti do ktorých by mali 

smerovať ušetrené peniaze. Na lieky sa počítalo s vyčlenením 165 miliónov EUR (2020-2022), ktoré by mali 

pokryť  

• Úhrady za lieky pri zriedkavých ochoreniach  

• Očakávaný nárast výdavkov VZP na hradené lieky, ktoré v období 2018/2019 vstúpili na trh a prešli 

kategorizáciou  

S odstupom času a pri pohľade na dáta je zrejmé, že väčšinu úsporných opatrení sa nepodarilo uskutočniť. Veľké 

úspory do systému priniesol len pokles úhrad za kategorizované lieky v 2019.  

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024  

Pre liekovú politiku najzásadnejšie sú tie časti programového vyhlásenia, v ktorých sa vláda priamo zaväzuje 

k reformným krokom liekovej politiky, a tiež k reforme financovania ZS. Nemenej dôležitý je záväzok 

vlády k dlhodobo očakávanej definícii štandardnej ZS – čiže k definícií „základného balíka garantovanej bezplatnej 

starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť a protokolov pre diagnostiku a liečbu“ (Vláda SR, 

2020).   

V oblasti liekovej politiky sa vláda zaviazala k nasledujúcim kľúčovým bodom (Vláda SR, 2020)   

• Príjmu sa zmeny v kategorizačnom procese vedúce k zvýšeniu jeho transparentnosti, pri rozhodovaní 

o kategorizácií sa bude dbať na nákladovú efektívnosť lieku. 

• Vytvorenie HTA agentúry (práca v štandarde EUnetHTA), ktorá bude okrem iného pripravovať 

hodnotiace posudky liekov s významným dopadom na VZP na účely kategorizácie liekov. 

• Posilnenie úlohy centrálnych nákupov pri často predpisovaných a drahých liekoch, zdravotníckych 

pomôckach a materiáloch.  

• Uľahčí sa vstup inovatívnych liekov na slovenský trh.  

• Revízie ceny liekov budú vopred prediskutované s odbornými spoločnosťami a pacientskymi 

organizáciami. 

• Pacientske organizácie budú aktívne prizvané k tvorbe relevantnej legislatívy, vláda sa pričiní o ich 

nezávislé financovanie. 

• Proces schvaľovania liečby na tzv. výnimku dostane zrozumiteľné, jednotné, transparentné kritéria 

a bude časovo vymedzený. 

• Doplácanie na lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva (ťažko zdravotne postihnutí, deti do šiestich rokov 

veku a po zohľadnení ich príjmu dôchodcovia) sa zruší a to do výšky doplatku najlacnejšieho 

zameniteľného lieku.  

V priebehu prvých dvoch rokoch volebného obdobia došlo k splneniu záväzku v bode 2 (vytvorenie HTA 

agentúry), viaceré z ďalších bodov by mali byť adresované pripravovanou novelou zákona 363/2011.  
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3.5 Regulácie v liekovej politike 

Potreba regulovať liekovú politiku má svoj pôvod v samotnej podstate liekov, ktoré majú významné, no neisté 

riziká a prínosy pre zdravie. Všeobecne panuje na celom svete zhoda na tom, že regulátor je v systéme potrebný, 

nakoľko jeho odborníci majú na rozdiel od širokej verejnosti dôkladné informácie o rizikách aj prínosoch liekov, 

ktoré dokážu náležite vyhodnotiť. Navyše aj pri liekoch sa niekedy vyskytujú externality, ktoré si v niektorých 

prípadoch vyžadujú istú mieru regulácie (HPI, 2013). 

Zároveň pri liekoch vo veľkej miere fungujú platby tretej strany prostredníctvom VZP a tak tu existuje aj riziko 

morálneho hazardu s efektami ako sú nadmerná spotreba liekov či vyššie ceny stanovené farmaceutickým 

priemyslom. Na minimalizáciu týchto ako aj iných negatívnych efektov jednotlivé krajiny zavádzajú regulačné 

nástroje, ktoré sú predmetom tejto podkapitoly (HPI, 2013).  

Rozličné typy regulácií cieliacich na odstránenie deformácií trhu sú prehľadne spracované v tabuľke 3. 

TABUĽKA 3: NEDOKONALOSTI TRHU A TYPY REGULÁCIE FARMACEUTICKÉHO TRHU 

Nedokonalosti trhu Typy regulácie 

Nedokonalé informácie o bezpečnosti 

a účinnosti liekov 

Regulácia vstupu na trh, požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a 

kvalitu 

 

Regulácia marketingu a propagácie 

 

Zodpovednosť 

 

Risk sharingove zmluvy 

 

MEA 

 

Prehodnocovanie prínosu liekov 

 

Registre 

Vysoké fixné náklady na výskum a 

vývoj 

Patenty a regulácia, vstup generických liekov 

 

Špeciálna regulácia pre lieky na zriedkavé ochorenia 

Poistením indukovaný morálny hazard Regulácia cien, úhrady, regulácia ziskov a liekových limitov 

 

Spoluúčasť pacientov 

Zlyhanie konkurencie Regulácia cien, úhrady, regulácia ziskov a liekových limitov 

 

Regulácia predpisovania liekov 

 

Regulácia distribúcie a výdaja liekov 

Rozhodovanie tretími stranami Regulácia cien, úhrady, regulácia ziskov a liekových limitov 

 

Regulácia predpisovania liekov 

Externality Regulácia predpisovania a užívania liekov 
Zdroj: HPI 2013 podľa Danzon et al. 2007, 2010, doplnené autormi 

Nasledujúce podkapitoly popisujú vybrané regulačné nástroje. V centre našej pozornosti sú tie, ktoré sa týkajú 

cenotvorby liekov a úhrad z VZP, okrajovo sa venujeme aj vstupu liekov na trh, doplatkom či predpisovaniu 

liekov.  
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3.5.1 Regulácia vstupu na trh 
Farmaceutický priemysel charakterizuje veľmi prísne kontrolovaný vstup liekov na trh, pričom základné 

atribúty, ktoré musia byť splnené sú preukázanie bezpečnosti a účinnosti. V Európe vznikla za týmto účelom 

spoločná Európska agentúra pre lieky (European Medicines Agency, EMA), ktorej hlavnými úlohami sú 

schvaľovanie a monitorovanie liekov v EÚ. Veľkým prínosom je, že pri uvádzaní lieku na trh postačí spoločnosti 

podať jedinú žiadosť a v prípade, že túto Európska komisia schváli, má farmaceutická spoločnosť možnosť uviesť 

daný liek na trh v celej EÚ a celom Európskom hospodárskom priestore. Popísaný postup je jednou z alternatív, 

ide o tzv. centralizovaný postup a vyžaduje sa pri biotechnologických produktoch a liekoch na zriedkavé 

ochorenia – orphan lieky (pozri rámček č. 1 – terminológia). Druhou alternatívou je vzájomné uznávanie (HPI, 

2013).  Treťou alternatívou je decentralizovaná procedúra, ktorá sa často využíva pri generických liekoch. Naďalej 

je možná aj národná procedúra (zákon č. 362/2011). 

RÁMČEK 1: ORPHAN (TERMINOLÓGIA) 

Orphan lieky, v angličtine orphan medicine sú lieky určenú na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku ochorenia, 

ktoré je považované za ojedinelé. Aby bol liek podľa EMA kvalifikovaný ako liek na ojedinelú chorobu musí 

spĺňať nasledovné kritériá (EMA, 2015) 

• musí byť určený na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku choroby, ktorá ohrozuje život alebo je 

chronicky invalidizujúca;  

• prevalencia ochorenia v EÚ nesmie byť vyššia ako 5 z 10 000 alebo musí byť nepravdepodobné, že 

uvedenie lieku na trh prinesie dostatočnú návratnosť, ktorá by odôvodnila investície potrebné na 

jeho vývoj;  

• nemôže byť povolená žiadna uspokojivá metóda diagnostiky, prevencie alebo liečby daného stavu, 

alebo ak takáto metóda existuje, liek musí byť významným prínosom pre osoby postihnuté týmto 

stavom. 

Zákon 363/2011 s účinnosťou od 1.1.2018 ktorý po prvý krát u nás umožnil úhradu liekov na ojedinelú 

chorobu bez splnenia farmako-ekonomického rozboru bol zadefinovaný tak, že sa nezhodoval v definícií s 

EMOu.  

§ 10 bod 6, ktorý znie: 

„(6) Žiadateľ nemusí priložiť k žiadosti farmako-ekonomický rozbor lieku, ak ide o liek určený na liečbu 

choroby, pri ktorej počet pacientov vhodných na liečbu liekom podľa registrovanej indikácie je v 

Slovenskej republike nižší ako 1:50 000 alebo ak ide o liek, ktorý je podmienene zaradený v zozname 

kategorizovaných liekov.“ 

Ani po zmene zákona 363/2011 Z.z s účinnosťou od 1.1.2019 keď došlo k preformulovaniu § 10 bod 6 

(prevalencia) nebola definícia lieku na vzácne ochorenia napasovaná na EMA definíciu orphan lieku. 

§ 10 bod 6, aktuálne znie: 

„(6) Žiadateľ nemusí priložiť k žiadosti farmako-ekonomický rozbor lieku, ak ide o liek určený na liečbu 

choroby, ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia ako 1:50 000 alebo ak ide o liek, ktorý 

je podmienene zaradený v zozname kategorizovaných liekov. “ 

 

Regulačný nástroj : Registrácia lieku  

Podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

je na uvedenie hromadne vyrábaného lieku na trh potrebné povolenie, a zapísanie lieku do zoznamu 

registrovaných liekov. Túto registráciu na Slovensku vykonáva primárne ŠÚKL (pri humánnych liekoch) alebo 

Európska komisia (EK), ak ide o humánne lieky registrované podľa osobitných predpisov (Nariadení EP a Rady 

(ES) č. 726/2004.). V tejto súvislosti sa o farmaceutických firmách hovorí ako o držiteľoch rozhodnutia o 

registrácii lieku (ŠÚKL, 2022). 

V súvislosti s patentovou ochranou, vstupom lieku na trh a aj následne jeho cenotvorbou je potrebné rozlišovať 

medzi liekom originálnym, generickým a biologicky podobným (biosimilárnym). Kedysi existovali na 
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trhu len originálne lieky vyvinuté inovatívne výrobcom, ktorý si mohol uplatniť na liek patentovú ochranu (dĺžka 

patentovej ochrany originálnej  molekuly lieku trvá 20 rokov, možnosť predĺžiť ešte o 5 rokov). V 90. rokoch sa 

na farmaceutickom trhu začali objavovať aj kópie týchto liekov s rovnakou molekulovou štruktúrou a rovnakými 

medicínskymi účinkami označované ako generické lieky. Poslednou skupinou liekov s rastúcim významom sú 

biologicky podobné lieky založené na živom základe s nie totožnou, ale podobnou štruktúrou molekuly ako to je 

v prípade originálu (INEKO, 2021). 

RÁMČEK 2: LIEKY S PRIDANOU HODNOTOU (TERMINOLÓGIA) 

Lieky s pridanou hodnotou anglicky Value added medicines (VAM) je označenie generických liekov, ktoré 

vznikli na už známych molekulách (generický princíp), ale ktoré výrobca vylepšil pomocou nových technológií 

(zaviedol u nich inováciu v rámci registrácie a preto dokonca môže pre tieto lieky žiadať patentovú ochranu). 

Použitím nových technológií je možné účinné látky originálu vylepšiť jedným z uvedených spôsobov 

(preformulovanie čiže nová forma podania , nová indikácia alebo kombinácia lieku s inou technológiou či nový 

režim).  

„Práve lieky s pridanou hodnotou môžu znamenať prínos pre zdravotný systém v rámci nového modelu 

starostlivosti o pacienta. Príkladom v praxi je tableta s dlhodobým predĺženým alebo riadeným uvoľňovaním, 

ktorá umožní pacientovi užívať liek raz denne namiesto dvakrát denne, liek reformulovaný upravený do 

kvapalnej formy u pacientov, ktorí nemôžu prehĺtať tablety, alebo samo-injektovateľný liek určený na užívanie 

v domácom prostredí, ktorý bol dostupný len v intravenóznej forme a mohol ho podávať iba špecializovaný 

personál v nemocnici – napríklad pri zápalových ochoreniach,“ hovorí PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., 

viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). (GENAS, 2021) 

VAM majú špecifické postavenie pri registrácií lieku na ŠÚKL nakoľko z povahy svojho pozmeneného 

charakteru nie je možné ich považovať za kópiu originálu. Z uvedeného dôvodu sa na túto podskupinu 

uplatňuje právny základ: hybridné registrácie generických liekov. S tým je spojené aj otázne zaradenie medzi 

originály/generické lieky pri kategorizácii lieku (rozhovor s regulátorom). 
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3.5.2 Regulácia cien liekov 

V záujme farmaceutických firiem je zabezpečiť, aby sa ich lieky predávali za také ceny, aby sa im investované 

náklady vrátili a dosiahli zisk. Nakoľko vyjednávanie o férovej cene priamo s pacientom nie je na farmaceutickom 

trhu možné (riziko morálneho hazardu, platba tretej strany atď.), musí nastúpiť istá forma cenovej regulácie. 

Bežnou praxou v krajinách EÚ je, že regulátor prostredníctvom rôznych regulačných nástrojov cenotvorby 

zabezpečuje, že lieky sú pre pacientov danej krajiny nielen účinné, kvalitné a bezpečné (regulácia vstupu – 

registrácia lieku) ale aj dostupné a „primerane“ drahé (HPI, 2013). V minulosti malo v Európe veľký význam 

(externé) referencovanie cien, dnes jeho význam začína byť otázny. 

Regulačný nástroj : Referencovanie (externé) cien liekov 

Referencovanie (externé) cien liekov je porovnávanie ceny liekov u nás s cenou liekov v celej EÚ. Ak chce liek 

vstúpiť na trh, jeho cena nesmie presiahnuť priemer troch najnižších cien daného lieku v rámci EÚ. Zároveň 

dochádza aj k priebežnému referencovaniu a následne dochádza k zníženiu ceny tak, aby bol liek vždy v priemere 

troch najlacnejších v EÚ (AIFP, 2020). 

Regulačný nástroj : Regulácia vstupu generických a biosimilárnych liekov  

Vo všeobecnosti v EÚ platí, že nakoľko výrobcovia generických a biosimilárnych liekov nemusia znášať rovnako 

vysoké náklady na výskum a vývoj ako pri origináloch, niektorí regulátori na ochranu inovatívneho priemyslu 

zavádzajú na prichádzajúcu konkurenciu regulačné nástroje. Na Slovensku sa zaviedlo pravidlo povinného zníženia 

ceny na túto skupinu liekov. Momentálne hovoríme o tzv. trojprahovom vstupe pri ktorom s príchodom ďalšieho 

nového lieku do kategorizácie sa požaduje pokles ceny o stanovenú percentuálnu sadzbu (tabuľka 4). 

TABUĽKA 4: POVINNÉ ZNÍŽENIE CENY PRI VSTUPE NOVÉHO LIEKU DO KATEGORIZÁCIE  

 1. neoriginálny liek v skupine 2. v skupine 3. a ďalší v skupine 

Generický liek  -45 % -10 % -5 % 

Biosimilárny liek  -25 % -5 % -5 % 

Zdroj: aktuálne znenie zákona 363/2011 Z.z.  

3.5.3 Regulácia úhrady liekov z VZP a doplatky 

Úlohou regulátora a v spolupráci so ZP je ustráženie výdavkov na lieky, nakoľko množstvo zdrojov vo VZP je 

obmedzené a prekročenie rozpočtu na lieky by narušilo iné ciele zdravotnej politiky. Na Slovensku sa po roku 

2011 zaviedli regulačné nástroje na stanovenie úhrady pri vstupe lieku na trh a jej priebežné prehodnocovanie 

(HPI, 2013). Nakoľko rozhodnutie o výške úhrady spravidla na seba viaže aj rozhodnutie o výške doplatku, 

uvádzame tieto regulačné nástroje v jednej skupine.  

Regulačný nástroj : Kategorizácia lieku 

Proces kategorizácie lieku upravuje liekový zákon a možno ho považovať za systémový regulačný nástroj. 

V tomto procese sa rozhoduje, ktorý registrovaný liek sa stane úplne, alebo čiastočne hradeným z VZP. Držiteľ 

registrácie lieku podáva žiadosť na MZ SR, ktoré má tento proces v kompetencií a vykonáva ho za pomoci 2 

poradných orgánov (Najvyšší kontrolný úrad, 2021).  

• Kategorizačná rada pre lieky MZ SR.  

• Kategorizačná komisia pre lieky MZ SR 

Druhá menovaná je kľúčová, jej členmi sú zástupcovia MZ (3 členovia), ZP (5) či samosprávne stavovské 

organizácie/odborné spoločnosti (3). Do procesu posudzovania sú zapojené aj pracovná skupina pre farmako-

ekonomiku (rámček 3) a pracovné skupiny podávajúce medicínske stanovisko (22 skupín podľa terapeutickej 

oblasti) (schéma 2).  Komisia po preskúmaní podkladov vydá odporúčanie na zaradenie resp. nezaradenie do 

Zoznamu kategorizovaných liekov a navrhne výšku úhrady z VZP vychádzajúc z odborných kritérií (363/2011 Z.z, 

§7) a ceny navrhnutej výrobcom. Samotné rozhodnutie o výške úhrade spravidla znamená aj stanovenie výšky 

spoluúčasti pacienta (zákon 363/2011 Z.z. a Vyhláška č. 422/2011). 
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RÁMČEK 3: FARMAKO-EKONOMICKÝ ROZBOR LIEKU 

Pracovná skupina pre farmako-ekonomiku posudzuje predložený farmako-ekonomický rozbor, ktorý za 

účelom naplnenia legislatívnych požiadaviek predkladá žiadateľ o zaradenie lieku do ZKL. Jeho význam spočíva 

v tom, že informuje o tom, či skúmaná technológia (v našom prípade liek) prináša dodatočný prínos vo vzťahu 

k nákladovosti a tým pomáha pri rozhodovaní o efektívnom prerozdeľovaní zdrojov. Kvalita jeho vypracovania 

je kľúčová, rovnako ako aj odbornosť tých, ktorí ho posudzujú.  

Legislatívne upravený je farmako-ekonomický rozbor Vyhláškou č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-

ekonomického rozboru lieku. Existuje aj ministerstvom vypracovaná Metodická pomôcka pre vykonávanie 

farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a 

medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny.  

V 2020 vydalo ISPOR SLOVAKIA, o.z. Odporúčané postupy pre prípravu farmako-ekonomických analýz na 

Slovensku. Ide o vôbec prvé vydanie odporúčaní odbornej spoločnosti pripravené k téme farmako-ekonomiky. 

Podľa slov autorov, odporúčania sa od vyhlášky z roku 2011 a metodiky v niektorých prípadoch aj odkláňajú 

reflektujúc už novelizovaný legislatívny stav (ISPOR, 2020). 

Na kontrolu nad efektívnosťou vynakladania zdrojov sa podľa ISPOR používajú niektoré z nasledovných typov 

analýz, prípadne ich kombinácia (ISPOR, 2020): 

• analýza minimalizácie nákladov 

• analýza efektívnosti nákladov 

• analýza užitočnosti nákladov   

• analýza nákladov a prínosov 

• analýza nákladov a dôsledkov 

Predmetom skúmania je vzťah medzi klinickými prínosmi a nákladmi dvoch alebo viacerých hodnotených 

alternatív. Tento vzťah sa vyjadruje cez pomer inkrementálnej nákladovej efektívnosti (ICER), ktorý sa vypočíta 

nasledovným spôsobom.    

ICER = 
náklady na novú liečbu −náklady na zaužívanú liečbu 

klinický prínos novej liečby−klinický prínos zaužívanej liečby
 

ICER hodnotiteľovi povie, aké dodatočné náklady je potrebné vynaložiť na to, aby sme dosiahli dodatočnú 

jednotku zdravia pomocou novej skúmanej liečby. Na Slovensku je štandardom používať analýzu užitočnosti 

nákladov a prínos hodnotenej liečby vyjadrovať vo forme QALY (rok štandardizovanej kvality života). Aj 

legislatíva je nastavená na tento ukazovateľ keď hovorí, že  dodatočné finančné náklady na 1 QALY (rok 

štandardizovanej kvality života) nesmú presiahnuť 35- až 41-násobok priemernej mzdy v hospodárstve spred 

dvoch rokov (prahová hodnota) (ISPOR, 2020). 

 

Kategorizácia liekov je kľúčový nástroj, od ktorého sa odvíja zákonný nárok pacienta. Zoznam 

kategorizovaných liekov (ZKL) je v podstate taxatívnym vymenovaním toho, na čo má pacient nárok z VZP. 

Mnohokrát sa mylne chápe ako nástroj obmedzujúci dostupnosť liekov pre pacientov. V skutočnosti je to presne 

naopak a práve vďaka kategorizácií funguje na Slovensku efektívne rozdeľovanie zdrojov vďaka čomu väčšina 

pacientov dostane farmako-terapiu akú potrebuje (Trend Zdravotnícky manažment, 2020). Aj kategorizácia však 

má svoje úzke miesta, na ktoré treba upriamiť pozornosť.  

Problém kategorizácie liekov na Slovensku viacerí stakeholderi vnímajú v tom, že nakoľko v posledných rokoch 

neprešli kategorizáciu viaceré v zahraničí štandardne využívané lieky, novšie inovatívnejšie lieky majú sťažený 

vstup na trh. Inovatívny liek by totiž mal lepšiu šancu uspieť farmako-ekonomicky, ak by tu tieto lieky využívané 

ako komparátory boli (rozhovory s farmaceutickým priemyslom, lekármi). 
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SCHÉMA 2: ÚHRADOVÝ PROCES PRI LIEKOCH 

 

Zdroj: Tesar et al., 2019 

Po novom má MZ aj ďalší poradný orgán k procesu kategorizácie. Je ním novovzniknutá HTA agentúra (Národný 

inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve), ktorá sa bude zaoberať posudzovaním tých liekov, ktoré 

majú významný vplyv na VZP (Zákon 358/2021). 

Regulačný nástroj : Revízia úhrad 

Farmaceutický trh je dynamický, lieky do neho prichádzajú a odchádzajú z neho. Samotný proces kategorizácie, 

čiže zaradenia do úhradového systému by na kontrolu štátu nad výdavkami nepostačoval a preto bol vytvorený 

korekčný mechanizmus nazývaný revízia úhrad liekov. Každý úplne alebo čiastočne hradený liek je zaradený do 

úhradovej skupiny v ktorej sú lieky s rovnakou terapeutickou indikáciou (slúžia na liečbu rovnakej diagnózy, majú 

podobný účinok). Každá úhradová skupina má jeden referenčný liek s minimálnym možným doplatkom pacienta. 

Cena ostatných liekov v skupine sa vypočíta ako rozdiel ceny určenej výrobcom a ceny najlacnejšieho lieku 

(GENAS, 2020). 

Ide o štvrťročné prehodnocovanie, či sú lieky spadajúce do danej úhradovej skupiny zaradené správne, a či je 

cena za štandardnú terapeutickú dávku liečiva pri všetkých liekoch v skupine stanovená správne. 

Regulačný nástroj: Managed entry agreements (dohody o manažovanom vstupe)  

MEAs sú dohody medzi výrobcami (držiteľmi registrácie lieku) a ZP, ktoré sú určené pre účely kategorizácie. 

Rozdeľujeme finančné MEA, ktoré pracujú s dojednaním zliav a sú bežnejšie (u nás bol doposiaľ len tento typ 

uzatvorený) a výkonnostné MEA, pri ktorých sa úhrady prepájajú na klinické výsledky daného lieku (INESS, 2020).  

Pri finančnej MEA musí držiteľ znížiť cenu lieku v SR tak, aby splnil limity nákladovej efektívnosti. Ak liek splní 

povinný parameter ICER, je možné ho kategorizovať a štandardne uhrádzať za podmienok uvedených v MEA 

zmluve, ktoré sú ale tajné (obchodné tajomstvo). Výhodou MEA je že pomáhajú zabezpečiť úhradu novým liekom 

a zároveň manažujú neistotu týkajúcu sa ich finančného vplyvu. Pri MEA sa tiež často používa limit úhrad za určité 

časové obdobie (finančná poistka pre ZP). (UHP a IZP, 2019) 

Regulačný nástroj : Podmienená úhrada 

Aj tento nástroj je v podstate kategorizáciou, avšak uplatňovanou len na určitú skupinu liekov. Do podmienenej 

kategorizácie sú zaraďované tie lieky, pri ktorých sa predpokladá, že celkové ročné náklady vynaložené z VZP sú 

vyššie ako 1,5 milióna eur. Ak reálna suma úhrad ZP za liek za obdobie 1 rok od vstupu do podmienenej 

kategorizácie je vyššia ako podmienená úhrada, farmaceutická firma je povinná uhradiť ZP rozdiel medzi reálnou 

úhradou a podmienenou úhradou vo výške, o ktorej rozhodne ministerstvo (AIFP, 2020).  
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Regulačný nástroj : Indikačné a preskripčné obmedzenia pri predpisovaní lieku 

ZP majú záujem hradiť len tie lieky, ktoré boli správne indikované lekárom s potrebnou odbornosťou a preto 

regulátor stanovil indikačné a preskripčné obmedzenia.  

Indikačné obmedzenie znamená, že k úhrade lieku z VZP dôjde iba za predpokladu, že liek bude lekárom 

predpisovaný za presne stanovených  indikácie, schválených pri kategorizácii. Preskripčné obmedzenie sa vzťahuje 

na predpisovanie lieku lekárom s určenou odbornosťou ak má byť liek úplne alebo čiastočne hradený z VZP 

(VšZP). 

Regulačný nástroj : Fixný doplatok   

Regulačný nástroj uplatňovaný na úpravu výšky doplatku pri kategorizovaných liekoch. Princíp: Výrobca lieku sa 

rozhodne znížiť cenu lieku na trhu a aby sa táto skutočnosť reálne premietla aj do výšky doplatku pre pacienta 

tak sa zaviedlo pravidlo, ktoré túto úsporu rozdelí pomerne medzi ZP a pacienta. Po znížení ceny sa tak následne 

prepočíta výška úhrady ako aj doplatok pacienta. Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2018 zaviedla tzv. výnimku 

z fixného doplatku pre vybrané lieky, ktorá dáva výrobcom/držiteľom rozhodnutia možnosť kompenzovať 

doplatok pre pacienta. Výnimku môžu dostať len lieky, ktorých doplatok je väčší ako 5 % priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca určenej Štatistickým úradom SR (Szádocka, 2020). 

3.5.4 Ďalšie typy regulačných nástrojov 

Regulačný nástroj : Ochranný limit na doplatky za lieky  

S doplatkami súvisí aj ochranný limit. V tomto prípade sa však nejedná o reguláciu úhrady ale reguláciu so 

sociálnym kontextom, ktorá však má dopad na zdroje ZP a preto ju tiež uvádzame. Liekový zákon totiž ZP 

prikazuje uhradiť vybraným skupinám poistencov čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti v jednom kvartáli 

prekročený (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2021). Novela zákona 363/2011 zaviedla aj tzv. 

nulové doplatky a to pre deti mladšie ako 6 rokov a osoby s nízkym príjmom (Ak mala osoba v roku 2021 celkový 

príjem nižší ako 679,80 eur/mesiac a súčasne spĺňa podmienky uvedené v zákone. Čiže je buď držiteľom preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom, alebo je poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo je 

invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok, je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku z 

výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, 

dôchodku z iného členského štátu, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, ak nie je poistený v tomto štáte, 

nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu, dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný 

dôchodok alebo je poberateľom predčasného starobného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný 

dôchodok). 
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4. Identifikované problémy liekovej politiky 
Počas rozhovorov sme identifikovali veľké množstvo menších či väčších problémov v súčasnom nastavení 

systému, ktorým jednotliví stakeholderi pripisovali menšiu či väčšiu váhu. Ich bližšej špecifikácií sa preto venujeme 

len pri vybraných konsenzuálne zvolených problémoch s veľkým dopadom. Menším problémom dávame priestor 

na konci kapitoly kde ich v skratke sumarizujeme.   

4.1 Nízka dostupnosť inovatívnych liekov 

Téme dostupnosti inovatívnych liekov sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť. To, o aké lieky v debate 

v skutočnosti ide, nie je vždy zrejmé. Na začiatok preto prinášame vymedzenie pojmov inovácia 

v zdravotníctve, liek na inovatívnu liečbu (rámček 4) a inovatívny liek, ktoré v texte používame.  

U nás zaužívaný pojem inovatívny liek sa často používa v širšom slova zmysle a označujú sa ním lieky moderné či 

nedávno registrované, nie však nevyhnutne s výrazným zlepšením či benefitom pre zdravie pacienta. 

V predkladanom texte píšeme primárne o inovatívnych liekoch v širšom slova zmysle, väčšina záverov sa vzťahuje 

na lieky registrované po roku 2011. Viaceré z nich spĺňajú aj definíciu inovácie v zdravotníctve či ATMP. 

RÁMČEK 4: INOVÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE, LIEK NA INOVATÍVNU LIEČBU (TERMINOLÓGIA) 

Inovácia v zdravotníctve je podľa definície WHO to, čo zlepšuje efektívnosť, účinnosť, kvalitu, 

udržateľnosť, bezpečnosť a/alebo cenovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Inovácie v zdravotníctve 

prinášajú riešenia (solutions) a zlepšenia (improvement). Treba mať na pamäti, že nie všetky nové riešenia sú 

inováciou. Niektoré riešenia sú len vývojom v tejto oblasti. 

Autori článku publikovaného v EMJ na tému Čo rozumieme pod pojmom inovácie v zdravotníctve? V závere 

konštatujú: „Inovácia musí byť niečím skutočne novým alebo aspoň výrazne odlišným, aplikovateľným v 

systéme zdravotníctva a musí prinášať prínos pre oblasť, v ktorej sú pacienti v centre.“ (EMJ, 2016) 

Lieky na inovatívnu liečbu v angličtine Advanced therapy medicinal products (ATMP) sú definované v 

Nariadení Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu 

liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 v článku 2: Vymedzenie 

pojmov, písmeno 1a kde sa presne uvádza, že 

 „Liek na inovatívnu liečbu znamená ktorýkoľvek z týchto liekov na humánne použitie: 

- liek na génovú terapiu vymedzený v časti IV prílohy I k smernici 2001/83/ES, 

- liek na somatickú bunkovú terapiu vymedzený v časti IV prílohy I k smernici 2001/83/ES, 

- výrobok pripravený metódou tkanivového inžinierstva, ako je definované v písmene b)“ 

 

Samotný vstup inovatívnych liekov na slovenský trh v zmysle schválenia a registrácie lieku je dnes viac menej 

bezproblémový. V prípade liekov na inovatívnu liečbu je  možný iba centralizovaný postup schvaľovania na 

európskej úrovni. Toto má na starosti EMA, ktorá zodpovedá za prípravu odborného hodnotenia lieku 

vstupujúceho na trh a ktorá sa zaoberá posudzovaním ich účinnosti, bezpečnosti a etiky. Európskou komisiou 

schválený liek dostáva možnosť byť uvedený na všetky trhy v EÚ, pričom rozhodnutie o stanovení cien a úhrad 

je prenesené na úroveň jednotlivých štátov (EMA, 2019). 

 

Z uvedeného vyplýva, že problém obmedzenej dostupnosti inovatívnych liekov pre slovenských pacientov 

nevzniká v dôsledku problémov s registráciou liekov, ale pri ich cenotvorbe a zaraďovaní do úhradového 

systému z VZP, prípadne v dôsledku iných problémov (imunoglobulín, rámček 5).  
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RÁMČEK 5: OBMEDZENÁ DOSTUPNOSŤ IMUNOGLOBULÍNOV   

V posledných rokoch opakovane prichádzajú správy od lekárov aj PO (napr. Združenie pacientov s primárnou  

imunodeficienciou), ktorí upozorňujú, že na Slovensku je kritická situácia s dostupnosťou imunoglobulínov 

(protilátok), ktoré sa vyrábajú z krvnej plazmy. Ide o lieky, ktoré sú kľúčové pre liečbu pacientov s rôznymi 

autoimunitnými ochoreniami či ochoreniami krvotvorby. Užívajú ich však aj novorodenci so slabým imunitným 

systémom, pacienti s tetanom, besnotou, hepatitídou A a B, a pacienti po transplantácii kostnej drene. 

Absolútne nezastupiteľné sú pre pacientov s vrodenými poruchami imunity, nakoľko alternatíva neexistuje. 

Veľkým problémom sú odchody liekov z nášho trhu, prípadne ich výpadky, nakoľko tento druh liekov nie je 

dobre zameniteľný. Lekári preto opakovane musia u pacientov riešiť nastavenie novej liečby (nové vyšetrenia, 

testy, administratíva) a pacient veľa krát zle reaguje na prechod na novú liečbu (Združenie pacientov s 

primárnou imunodeficienciou 2020, rozhovory s lekármi).  

Hlavným dôvodom ich nedostupnosti je podľa odborníkov nedostatok krvnej plazmy. Keďže ju zatiaľ nikto 

nevie synteticky vyrábať, trh dokáže vyrobiť iba obmedzené množstvo týchto liekov, v závislosti od štedrosti 

darcov krvi a krvnej plazmy. Ďalším dôvodom sú striktné pravidlá referencovania cien vďaka ktorým patria 

tieto lieky medzi najlacnejšie v Európe, čo sa však odráža v tomto prípade na ich dostupnosti. Pre trhovo 

orientovaného výrobcu je náš trh málo atraktívny a keď ide o prípad nedostatkového lieku, výrobca si často 

vyberie trh s lepšou cenou (Diskusia Vizionári v zdravotníctve, 2022). 

 

Desk research ako aj rozhovory so stakeholdermi na tému dostupnosti inovatívnych liekov ukázali, 

že najsilnejšie vnímaná je táto problematika v súvislosti s liečbou onkologických ochorení. 

Medicínsky nenaplnená potreba inovatívnych onkologických liekov je rozsiahlo pokrytá v médiách, existujú k nej 

aj analýzy ktoré tento stav skúmali (AIFP, Národný onkologický inštitút, samotný regulátor), diskusie na túto 

tému medzi odborníkmi tiež nie sú výnimkou (diskusia Vizionári 2022, konferencia Globsec 2021, konferencia 

Time to Act 2022 a ďalšie). Dostatok informácií a veľká citlivosť vnímania tohto problému aj zo strany verejnosti 

sú dôvodmi, prečo sa sme sa pri inovatívnych liekoch zamerali práve na onkologické lieky. Zároveň však 

dodávame, že onkológia nie je jedinou oblasťou, pri ktorej odborníci (primárne lekári a farmaceutické firmy) 

avizujú nedostupnosť inovatívnych liekov. Často sa spomínajú aj imunoglobulíny či inovatívne lieky na psoriázu. 

Pri pohľade na viaceré ukazovatele, Slovensko zaznamenáva pri onkologických ochoreniach nepriaznivý trend 

vývoja (úmrtnosť, odhad incidencie). Odhad incidencie (presné údaje chýbajú) pripravený Národným 

onkologickým registrom predpokladá v nasledujúcich rokoch kontinuálny rast počtu nových pacientov, ktorým 

lekár diagnostikuje rakovinu. Vysoký je aj počet úmrtí na onkologické ochorenia, najmä pri zhubných nádoroch 

hrubého čreva, pľúc a prsníka (NCZI, 2022).  
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GRAF 10: VÝVOJ ÚMRTNOSTI ZAPRÍČINENEJ ZHUBNÝMI NÁDORMI (ABSOLÚTNY POČET), 1996-2020 

 

Zdroj: NCZI, Národný onkologický register SR, k 3/2022 

GRAF 11: VÝVOJ A ODHAD INCIDENCIE ZHUBNÝCH NÁDOROV (ABSOLÚTNY POČET), 1997-2030 

Zdroj: NCZI, Národný onkologický register SR, k 3/2022 

Nenaplnená medicínska potreba inovatívnych onkologických liekov bola v posledných 2-3 rokoch 

zdokumentovaná analýzami Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP 2020, 2021) či MZ SR 

(oddelenie agentúry pre HTA, 2021). Pojem nenaplnená potreba sa v tomto kontexte rozumie ako rozdiel medzi 

liečbou onkologickými liekmi podľa najnovších poznatkov v medicíne (lege artis) a liekmi hradenými z VZP na 

Slovensku. 

Podľa záverov z AIFP štúdie aktuálne nastavenie liekovej politiky výrazne obmedzuje príchod onkologickej liečby 

zameranej na liečbu karcinómu pľúc, karcinómu prsníka, kolorektálneho karcinómu a mnohopočetného 

myelómu. Výrazne priaznivejšia situácia pre pacientov je pri liečbe metastatického melanómu, kde má lekár 

možnosť využiť 7 rozličných liekov v závislosti od potrieb pacienta (AIFP, 2020).  

EMA po roku 2011 zaregistrovala 75 liekov na inovatívnu onkologickú liečbu. Na Slovensku bolo v 2019 

hradených z VZP celkovo 26 z týchto liekov (35%), pričom väčšina z nich sa stala hradenou po zmene legislatívy 

účinnej od 1.1.2018 (AIFP, 2020). 
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GRAF 12: DOSTUPNOSŤ ONKOLOGICKÝCH LIEKOV NA SLOVENSKU 

 

Zdroj: AIFP 2020, dáta z 2019 

Aktualizácia analýzy AIFP z roku 2021 ukázala, že “gap“ sa za roky 2019-2020 naďalej zvyšoval. Zatiaľ čo EMA 

v období rokov 2011-2020 zaregistrovala 95 liekov, na Slovensku sa k pacientom dostalo len 31 z nich pričom 

v roku 2020 vstúpil do systému úhrad len jediný onkologický liek. Zaostávanie v dostupnosti dokumentuje aj 

podiel hradených indikácií odporúčaných európskymi odborníkmi ako tie s najväčším prínosom, ktoré sú u nás 

pacientom k dispozícií v 25 prípadoch zo 135 (teda len 18,5 %). Pri porovnaní (graf 13) dostupnosti novo 

registrovaných (EMA 2011-2020) onkologických liekov medzi viacerými EÚ krajinami, AIFP analýza poukázala na 

výrazne nižší podiel hradených liekov z VZP u nás (AIFP 2021).  

GRAF 13: DOSTUPNOSŤ NOVO REGISTROVANÝCH LIEKOV NA ONKOLOGICKÚ LIEČBU 

 

Poznámka k metodike grafu: Udaj s * pri ČR uvádza aj lieky hradené podľa paragrafu 16 zákona č. 48/1997 sb. 

A pri Maďarsku vrátane liekov pod name patient reimbursement. 
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Z pohľadu jednotlivých diagnóz (orgánov) bola situácia s liekmi registrovanými po 2011 nasledovná (tabuľka 5). 

TABUĽKA 5: NAJČASTEJŠIE ONKOLOGICKÉ OCHORENIA NA SR (2020) A ÚHRADA INDIKÁCIÍ ICH LIEČBY 

 

Zdroj: International Agency for Research on Cancer (odhad WHO, 2020), AIFP 2020 (hradené indikácie) 

Problematike nenaplnenej potreby onkologických liekov sa venovalo aj oddelenie agentúry pre HTA, ktoré 

v novembri 2021 zanalyzovalo dostupnosť onkologických liečiv na Slovensku a ich dopad na rozpočet v prípade 

zaradenia do VZP. Skúmali sa len lieky s významným klinickým prínosom podľa stupnice Európskej spoločnosti 

pre medicínsku onkológiu (European Society for Medical Oncology, ESMO, rámček 6) (oddelenie agentúry pre 

HTA, 2021). 

Výsledkom tejto analýzy je, že na pokrytie nenaplnenej potreby onkologickej liečby v súlade s lege artis je 

potrebné dostať do úhradového systému 40 liekov, ktoré musia byť hradené v prípade 74 svojich indikácií 

a dopad na rozpočet bol odhadnutý približne na 96,9 miliónov Eur ročne po zohľadnení terapeutických alternatív, 

nahrádzanej liečby, potenciálnej zľavy a úhrad liekov z výnimiek (oddelenie agentúry pre HTA, 2021). 

Za obmedzenou dostupnosťou inovatívnych liekov, ku ktorým majú pacienti okolitých krajín lepší prístup (graf 

13) je kombinácia viacerých skutočností. Ide najmä o kritériá kategorizácie regulujúce úhrady liekov, ktoré musia 

splniť nákladovú efektívnosť či nevyužívanie nástrojov ako MEA. 
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RÁMČEK 6: ESMO STUPNICA SKÓRE 

ESMO v roku 2015 s cieľom uľahčiť rozhodovanie o hodnote protirakovinových terapií, podporiť dostupnosť 

a znížiť nespravodlivosť prístupu k vysokohodnotnej liečbe rakoviny vytvorilo stupnicu veľkosti klinického 

prínosu.  

Pri včasné štádium liečby (kuratívne) sa používa označenie A,B,C a pri pokročilom a metastatickom sa používa 

skóre 1-5. Lieky s označením A,B,4 a 5 majú významný klinický prínos v porovnaní s komparátorom, s ktorým 

sa v klinických skúškach porovnávalo a ide o lieky, ktoré odporúčajú aj odborné spoločnosti. 

 

Túto medzinárodne uznávanú stupnicu používa aj Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom 

ústave, ktorý na mesačnej báze aktualizuje zoznam inovatívnych onkologických liekov, ktoré sú registrované 

EMA a kategorizované MZ SR. Zoznam dostupný na  www.onkoportal.sk bol vypracovaný  v spolupráci 

s InovaHealth.  

Podľa vyjadrenia riaditeľky Národného onkologického ústavu, toto skóre nie je úplne ideálne zvoleným 

nástrojom, skóre totiž závisí na tom, z akých klinických skúšaní sa pri stanovení skóre vychádza (napríklad aký 

je dizajn klinického skúšania s porovnávanými ramenami). Je totiž veľký rozdiel či sa porovnávajú dva inovatívne 

lieky s podobnou účinnosťou, alebo či sa porovnávajú inovatívny liek s výrazne lepšou účinnosťou a 

bezpečnosťou s menej účinnou alternatívou. Skóre vychádza len z daného porovnania, a tak pri porovnávaní 

dvoch porovnateľných liekov dosiahnutý benefit môže byť malý aj napriek reálne vysokému klinickému prínosu.  

Kritériá kategorizácie  

Aby bol liek čiastočne alebo plne hradený z VZP a stal sa dostupný pre pacientov ktorým ho indikuje lekár, mal 

by prejsť procesom kategorizácie (nateraz opomíname výnimkový spôsob úhrady liekov, ktorý detailne 

rozoberáme v kapitole 4.2). Predchádzajúce grafy ukazujú, že z onkologických liekov registrovaných EMOu len 

nízke percento je nakoniec zaradených do Zoznamu kategorizovaných liekov. 

Inovatívne onkologické lieky vstupujúce na náš trh sú finančne náročné avšak majú nezriedka aj dobrý 

klinický účinok. Často však presahujú stanovenú prahovú hodnotu a preto neprejdú riadnym 

kategorizačným procesom, ktorý by ich dostal do sféry pre pacienta nárokovateľných (Bielik a Marušáková, 

2020). S týmto názorom sa stotožňujú aj zástupcovia farmaceutického priemyslu, ktorý poukazujú na 

problematické nastavenie prahovej hodnoty (rozhovory s farmaceutickým priemyslom).  

Prahová hodnota sa do zákona 363/2011 dostala po prvý krát až v roku 2011 avšak jej stanovenie vychádzalo 

z výpočtov uskutočnených v 2008 na základe prahovej hodnoty aplikovanej v Anglicku a Walese. Po vstupe do 

platnosti zákona sa dolná prahová hodnota na niekoľko rokov usídlila na hodnote 24-násobku priemernej 

mesačnej mzdy spred dvoch rokov a horná hranica na hodnote 35- násobku priemernej mesačnej mzdy spred 

dvoch rokov. V 2018 novela zákona zmenila výpočet koeficientu, ktorý platí aj v roku 2022. Hoci maximálny 

možný koeficient je v súčasnosti 41 (teda 41-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov), 

v skutočnosti v dôsledku nastavenia bonifikácie sa k 41-násobku takmer žiadne lieky pri kategorizácií nedostali. 

Podľa dostupných údajov sa priemerný koeficient v rokoch 2019 a 2020 pohyboval na hodnote 35, čo znamená, 

že reálna prahová hodnota je nastavená na nižšej úrovni ako je to v mnohých iných európskych krajinách (Pálešová 

a Szilágyiová, 2021).   

http://www.onkoportal.sk,/
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TABUĽKA 6: PRAHOVÁ HODNOTA, POROVNANIE PREPOČTU CEZ KOEFICIENT A AKO NÁSOBOK HDP  

 

Zdroj: (Pálešová a Szilágyiová, 2021), uverejnené v Zdravotníckych novinách dňa 11.3.2021 

Z porovnania s okolitými krajinami (Maďarsko, Poľsko resp. ČR), ktoré svoju prahovú hodnotu vypočítavajú(li) 

ako násobok HDP v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že Slovensko by malo 

výrazne vyššiu prahovú hodnotu ak by sa roky uplatňoval rovnaký princíp naviazania na 3 x HDP (Pálešová 

a Szilágyiová, 2021).  

K výške prahovej hodnoty mali počas rozhovorov výhrady aj ZP či regulátor. ZP silne pociťujú obmedzenosť 

finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícií na nákup ZS pre svojich pacientov a preto sa zasadzujú 

o hľadanie rovnováhy medzi klinickým prínosom liečebného postupu (nielen farmakoterapiou) a nákladmi na túto 

liečbu. Zvýšenie prahovej hranice preto vnímajú citlivo a podmieňujú ho potrebou navýšenia finančných 

prostriedkov na lieky s odôvodnením, že výrazné posunutie prahovej hranice smerom nahor bez navýšenia 

prostriedkov sa prejaví v iných oblastiach poskytovania ZS čo by bolo z pohľadu efektívnosti alokácie zdrojov 

neprijateľné (rozhovory so ZP).   

Faktom je, že na európsky trh prichádzajú a aj naďalej budú prichádzať inovatívne lieky (a to nielen na liečbu 

onkologických ochorení) a viaceré z nich budú mať aj silný potenciál zachraňovať životy a zlepšovať ich kvalitu. 

Na zreálnenie očakávaní je však potrebné dodať, že mnohokrát pôjde o naozaj drahé lieky, ktoré nemajú 

šancu splniť farmako-ekonomiku a pri niektorých sa preukážu účinky liečby len porovnateľné s už 

etablovanou liečbou. Vzniká tu preto obava, že prípadná kategorizácia mnohonásobne drahších liekov 

s porovnateľným klinickým účinkom odčerpá zdroje zo systému, ktoré sa nebudú môcť využiť na prevenciu, 

diagnostiku či liečbu iných ochorení (INESS, 2020).  
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Jednou zo štúdií potvrdzujúcou opodstatnenosť tejto obavy je štúdia autorov z nemeckej HTA agentúry 

zverejnenej v časopise BMJ. Štúdia ohodnotila počas rokov 2011- 2017 celkovo 216 (nielen onkologických) liekov 

(152 nových molekúl a 64 liekov s novou indikáciou) vstupujúcich na nemecký trh a výsledky ukázali, že pri 

dostupných dôkazoch, až 125 liekov (resp. 58 %) nepreukázalo pridanú hodnotu oproti štandardnej starostlivosti 

v súvislosti s úmrtnosťou, chorobnosťou alebo kvalitou života schválenej populácii pacientov. Prehľad pridaného 

benefitu po jednotlivých skupinách ochorení je zachytený grafom 14. V tejto štúdii lieky na onkologické ochorenia 

patrili jednoznačné medzi tie najúspešnejšie (major, considerable) (Wieseler et al. 2019).  

GRAF 14: VÝSLEDKY HODNOTENIA PRIDANÉHO BENEFITU OPROTI ŠTANDARDNEJ STAROSTLIVOSTI PODĽA INDIKÁCIE 

LIEKOV VSTUPUJÚCICH NA NEMECKÝ TRH 

                               
Zdroj: Wieseler et al. 2019 

Podobná štúdia so zameraním na onkologické lieky vznikla v Belgickom centre zdravotníckych poznatkov (má aj 

funkciu národnej HTA agentúry), ktorá tiež narazila na nezrovnalosti pri očakávaniach klinických prínosov. 

Záverom autorov bolo, že významný nárast nákladov priniesol len mierne alebo žiadne zlepšenia (Neyt et al. 

2021). 

Reálny pridaný benefit pre pacienta skúmala aj ďalšia štúdia uverejnená v BMJ (Davis et al, 2017), kde autori 

dospeli k záveru, že predĺženie prežívania pri inovatívnej liečbe si tiež automaticky netreba spájať s predstavou 

rokov, ale skôr mesiacov. Medián predĺženia života pri 24 indikáciách zaregistrovaných EMOu v 2009-2013 bol 

necelé tri mesiace života. 

Dostupnosť liekov zhoršuje podľa tvrdení farmaceutických firiem aj zástupcov pacientov aj tvrdé 

nastavenie prahovej hodnoty, keď liek musí preukázať svoju nákladovú efektívnosť inak sa 

nedostane štandardnou cestou do Zoznamu kategorizovaných liekov (legislatíva stanovila nákladovú 

efektívnosť ako výlučné pravidlo stojace nad medicínskou potrebou či štandardmi). Na porovnanie AIFP uvádza, 

že viaceré krajiny EÚ umožňujú aj liekom ktoré nesplnia túto podmienku vstúpiť štandardnou cestou a to najmä 

v prípadoch, ak neexistuje primeraná alternatíva na trhu, prípadne majú zavedený systém dvoch rozličných 

prahových hodnôt (Pálešová a Szilágyiová, 2021). 

Podobnou cestou ako krajiny, ktoré majú mäkké nastavenie prahovej hodnoty, by sa radi vybrali aj oslovení 

zástupcovia lekárov a pacientov. Domnievajú sa totiž, že v medicíne je vždy potrebné ponechať istú voľnosť v 

rozhodovaní, ktorá vyplýva z individuálneho prípadu pacienta a posúdenia individuálneho prípadu príslušným 

odborníkom - ošetrujúcim lekárom (rozhovory s lekármi, PO).  
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NAVRHOVANÉ ZMENY V ZÁKONE 363/2011 Č. 1: PRAHOVÁ HODNOTA 

Navrhovaná legislatívna úprava počíta s naviazaním prahovej hodnoty na HDP.  

7 odsek 3 „Prahová hodnota posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality je príslušný 

násobok hrubého domáceho produktu, ktorý nesmie byť vyšší ako 3; ak predmetom žiadosti je liek na ojedinelé 

ochorenie alebo liek na inovatívnu liečbu príslušný násobok hrubého domáceho produktu nesmie byť vyšší ako 10. 

Podrobnosti výpočtu násobku podľa prvej vety ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“ 

Podrobnosti výpočtu navrhuje MZ SR uzákoniť cez Vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podmienky výpočtu 

prahovej hodnoty pre účely posúdenia nákladovej efektívnosti lieku.  

 

 

Nedostatočné využívanie Managed Entry Agreements  

Aj v iných krajinách EÚ majú pre svoju vysokú cenu inovatívne lieky problém sa dostať do štandardizovaného 

úhradového systému. Zatiaľ čo farmaceutické firmy pôsobiace na Slovensku svoje inovatívne lieky umiestňujú na 

trh vďaka režimu výnimiek, v zahraničí sú skôr často využívané iné nástroje ako napr. MEAs, teda zmluvy o 

podmienkach úhrady lieku ZP medzi platcami a farmaceutickými firmami. Tie sú vo väčšine európskych krajín už 

niekoľko rokov štandardnou záležitosťou (napr. V Taliansku sú rozšírené, Veľkej Británii). U nás MEAs dostali 

prvú zákonnú podobu až novelou zákona č. 363/2011 s účinnosťou od 1.1.2018 (rozhovor s regulátorom). 

Za intenzívnejšie využívanie takejto dohody sa zasadzujú primárne farmaceutické firmy prichádzajúce na trh 

s inovatívnymi liekmi, ktoré majú záujem dohodnúť na podmienkach vstupu a úhrady s ZP, tiež súčasné vedenie 

MZ SR vyjadrilo podporu tomuto typu dohôd. ZP tiež majú záujem sa dohodnúť, oceňujú aj možnosť cost-

sharingu (prípadne risk-sharingu) a hlavne kontrolu nad rozpočtom na tieto lieky (zmluvy sa uzatvára iba na 

obdobie 1 roku, dohadujú sa celkové ročné náklady na daný liek a v prípade prekročenia dôjde k vyrovnaniu zo 

strany farmaceutickej firmy) (rozhovory s ZP). 

V realite sa za 4 roky podarilo uzatvoriť celkovo 7 dohôd (finančných, teda s dohodou o zľave), čo indikuje 

existenciu prekážok pre vznik týchto dohôd.  

Dôvodmi nevyužívania potenciálu MEAs sú (rozhovory s ZP, regulátorom, farma firmami): 

• Liekový zákon podľa § 7a, bod 1. uvádza že dohody musia byť uzatvorené so všetkými troma ZP 

predtým ako sa žiadosť na kategorizáciu podáva (pričom ZP sa nesmú koordinovať) 

• Existencia výnimiek znižuje ochotu farmaceutických firiem rokovať o MEA 

• Chýbajúca metodika, ktorá by procesy ich uzatvárania definovala  

• Chýba skúsenosť ZP s takýmto druhom rokovaní (HTA kapacity poisťovní)  

• Časová náročnosť rokovaní 
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NAVRHOVANÉ ZMENY V ZÁKONE 363/2011 Č. 2: MEA 

Novela prináša v § 7a Zmluva o podmienkach úhrady lieku novú definíciu podmienok, za ktorých výrobcovia 

lieku (držitelia registrácie) so záujmom vstúpiť na trh môžu uzatvoriť s MZ SR takýto typ zmluvy. 

Držitelia registrácie môžu s MZ SR uzatvoriť MEA „pre zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov alebo 

zrušenie alebo zmenu indikačného obmedzenia alebo preskripčného obmedzenia“, nie však „na osobitné prípady 

úhrady lieku podľa § 88“ 

MZ SR navrhuje preniesť kompetenciu uzatvorenia MEA za účelom zaradenia lieku do ZKL regulátorovi a to 

najmä za účelom administratívneho zjednodušenia procesu a vloženia vyjednávania osobitných podmienok 

úhrady lieku. Novovzniknutý Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve ako aj samotné 

zdravotné poisťovne poskytnú ministerstvu potrebné podklady na negociáciu, avšak na negociácii sa nebudú 

priamo zúčastňovať. 

MZ SR si od schválenia tohto legislatívneho návrhu sľubuje:  

- očakáva sa lepšia priechodnosť liekov do ZKL 

- zjednodušenie rokovaní, len MZ SR bude rokovať za celý trh (silnejšia vyjednávacia pozícia)  

- transparentnejšie procesy – presnejšie určenie podmienok pri akých sa musí MEA podpisovať   

- MZ SR ako regulátor bude mať kontrolu nad rozpočtom, liek bude hradený, ale zároveň len do výšky úhrad 

v akej je štát schopný si to dovoliť. 

Zhrnutie a diskusia: V porovnaní s okolitými krajinami aj zdravotnou starostlivosťou v súlade s lege artis 

existuje na Slovensku preukázaná zhoršená dostupnosť inovatívnych onkologických liekov. Dostupných máme 

približne 33% EMOu registrovaných liekov. Nakoľko ide často o naozaj veľmi drahé lieky, hlavnou príčinou ich 

slabej dostupnosti u nás sú financie.  

Slovensko má od roku 2011 zavedený proces kategorizácie, kde splnenie farmako-ekonomiky (splnenie 

nákladovej efektívnosti, nesmie sa prekročiť maximálna prahová hodnota 41-násobku priemernej mesačnej mzdy 

spred dvoch rokov) je hlavným a tzv. výlučným kritériom pre zaradenie lieku medzi čiastočne alebo úplne hradené 

lieky z VZP. Z porovnania s okolitými krajinami vychádza, že Slovensko má striktnejšie podmienky kategorizácie 

a preto sa väčšina nami oslovených stakeholderov zhoduje na tom, že s cieľom zlepšiť dostupnosť liekov je 

potrebné upraviť nastavenie prahovej hodnoty. Konkrétna výška prahovej hodnoty a výlučnosť tohto kritériá 

ostávajú predmetom nezhody, ktorú musí MZ vyriešiť.  

Jednou zo spomínaných alternatív k výlučnosti ja napríklad zavedenie Multicriteria decision analysis, ktorá má 

veľký potenciál pre HTA ale je zároveň mimoriadne náročná (Marsh et al., 2017) a v súčasnosti ešte nie 

štandardne využívaná vo svete (na rozdiel od prínosu vyjadreného QALY) (rozhovor s farmaceutickými firmami).  

Alternatívnym návrhom k zmenám v kategorizácií je návrh posilniť HTA a aplikovať nástroje vyvinuté Európskou 

sieťou pre HTA (EUnetHTA), ako napr. HTA Core Model, Metodické štandardy pre HTA (Tesar, 2019). 

V decembri 2021 bolo schválené Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/2282 o hodnotení 

zdravotníckych technológií, ktoré vytvára podklad pre spoločné hodnotenia v rámci EU (rozhovor s PO).  

Na úpravu procesu kategorizácie sa viažu dodatočné finančné zdroje, ktoré bude treba v systéme vykryť. 

O spôsobe ako to zariadiť by sa na Slovensku mala viesť korektná diskusia. Dôležité bude v nasledujúcej diskusii 

hovoriť tiež o nastavení spätnej kontroly zaradených inovatívnych liekov, ktoré po čase nepreukážu svoj skutočný 

klinický prínos. Tu môže byť problémom nesystémový zber dát od pacientov. 

Ďalšou témou do diskusie je využívanie MEAs (zmluvy o podmienkach úhrady lieku medzi platcami 

a farmaceutickými firmami), ktoré v zahraničí fungujú vo väčšom meradle, ale u nás ich súčasná legislatíva 

(uzatvorenie dohody so všetkými tromi ZP pred podaním žiadosti o kategorizáciu) a veľmi intenzívne využívanie 

výnimiek skôr limitujú.    
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Širšie súvislosti do ďalšej diskusie: Vysoké náklady na inovatívne lieky budú mať po ich príchode veľmi silný 

dopad na rozpočet s potenciálom rásť z roka na rok. V prípade, že zainteresované strany nájdu spoločnú cestu 

ako inovatívnym liekom umožniť vstúpiť na trh za stanovených podmienok, je potrebné počítať s tým, že ZP 

nebudú schopné túto čiastku pokryť z úspor v iných oblastiach poskytovania ZS. Bez dofinancovania inovatívnej 

liečby je systém neudržateľný (rozhovor s ZP).  

Príchod inovatívnych liekov so sebou prináša aj ďalšie výzvy. Napr. prepojenie na nemocničnú starostlivosť 

v prípade liekov na inovatívnu liečbu (ATMP). Malé množstvo z týchto liekov sa podáva počas hospitalizácie 

pacienta a je k tomu potrebné mať špeciálnu, taktiež nákladnú technológiu a vybavenie – teda excelentnosť. 

Potrebné je vybudovanie centra excelentnosti, ktoré musí prejsť potrebnou certifikáciou a v ktorej musia 

pracovať špičkový odborníci a musia mať dostupné špičkové prístroje a metodiky (ČR z Plánu Obnovy investuje 

do takého centra excelentnosti). Ďalšou prekážkou je nastavenie nemocničnej starostlivosti na DRG, kde 

neexistuje prepojenie na kategorizáciu lieku (platba podľa DRG má pokrývať aj lieky) (rozhovor 

s farmaceutickými firmami).  

Ďalej sú to dáta, ktoré bude potrebné zbierať, aby bolo možné určiť, či sľubovaný klinický efekt daného lieku je 

naozaj významný. To, že to nebude ľahká úloha naznačujú zahraničné štúdie (Davis et al., 2017), a skúsenosti so 

zberom a vyhodnocovaním dát na Slovensku. 

Opakovane sa hovorí o potrebe vytvorenia správnych motivácii pre jednotlivých aktérov na trhu. V prípade 

motivácií lekárov má veľký vplyv ZP, ktorá nakupuje ZS od lekárov a zmluvne s nimi dohaduje podmienky 

odmeňovania. Súčasný systém odmeňovania ambulantných špecialistov je postavení na cene za bod, pričom táto 

cena sa odvíja od splnenia niekoľkých kritérií. Kritériom je aj nákladovosť PZS voči priemeru vytvorenému 

ostatnými lekármi v danej špecializácií. Do nákladovosti vstupuje aj hodnota predpísaných liekov, preto nie je 

motivujúce pre lekárov predpisovať pacientom nákladnú inovatívnu liečbu, ktorá navyšuje ich vlastnú nákladovosť 

a tým znižuje cenu za bod (úhradu od ZP). (rozhovory s lekármi).  

Existencia inovatívnych liekov nehradených z VZP v kombinácií so zvýšeným povedomím pacientov, ktorí sú 

lepšie informovaní ako kedykoľvek predtým a majú motiváciu bojovať o svoje zdravie alebo zdravie svojej rodiny 

so sebou prináša nový fenomén a tým je obstarávanie finančných prostriedkov na inovatívnu liečbu samotnými 

pacientami, ich rodinami, prostredníctvom charity, spolkov atď. Zaujímavý príspevok na tému crowdfundingu 

a zbierok uvádzame v rámčeku 7. 
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RÁMČEK 7: ZBIERKY A CROWDFUNDING 

V roku 2021, študentka VŠE v Prahe Soňa Plávková napísala svoju diplomovú prácu na tému „Dostupnosť 

drahých inovatívnych liekov v ČR/SR a nové spôsoby ich financovania“, ktorej predmetom je otázka 

financovania inovatívnych liečiv, ktoré nie sú hradené z VZP.  

Výskumná časť práce spracovanej pod vedením doc. Ing. Pažitného, Ph.D. MSc. sa zaoberá vzťahom medzi 

výškou nákladov na liečbu, a výberom alternatívnej možnosti financovania (verejné zbierky, crowdfunding, 

získavanie peňazí prostredníctvom charitatívnych organizácií, pôžičky), rieši tiež otázku, či bolo potrebné v 

daných prípadoch kombinovať viaceré spôsoby financovania, a v neposlednom rade sa zaoberá psychickou 

záťažou na pacientov pri obstarávaní prostriedkov.  

Z výsledkov výskumnej časti vyplynulo, že liečba u viac než polovice pacientov (106 pacientov z celkového 

počtu 193 opýtaných) stála viac než 40 000€ a až v 32 prípadov náklady predstavovali viac než 800 000€, 

pričom pri nákladoch prevyšujúcich 800 000€ bolo až 78% pacientov odkázaných na viac než jeden zdroj 

alternatívneho financovania liečby. Najčastejšie si pacienti, resp. ich rodiny, zvolili metódu 

zbierky/crowdfundingu. Metóda crowdfundingu sa zároveň ukázala, čo sa rýchlosti zberu finančných 

prostriedkov týka, ako najrýchlejšia. Z výskumu ďalej vyplynulo, že viac než polovica respondentov využila viac 

než jeden druh financovania, a to hlavne kombináciu zbierky/crowdfundingu spolu buď s financovaním na dlh, 

alebo spolu s financovaním pomocou charity. Financovanie na dlh, však pre pacientov, resp. ich rodiny, vytvára 

ďalšie bremeno, pri ktorom sa často zaväzujú k povinnosti splácať dlh na pomerne dlhú dobu. Je nutné dodať, 

že nie pre všetkých pacientov je vôbec financovanie na dlh dostupné, nakoľko pôžičky a úvery poskytované 

finančnými inštitúciami sú podmienené nutnosťou dokladovať schopnosť záväzok splácať, zaistiť jeho splácanie 

záložným právom k majetku, prípadne zohnať ručiteľa.  

Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že pacientom je ponúkaná liečba, ktorá napriek solidárnosti nášho 

zdravotného systému nie je z VZP krytá. Situácie, v ktorých pacienti musia vynaložiť vlastné prostriedky na 

uhradenie liečby/liekov, nazývame „out of pocket payments“ (slovensky „platby z vlastného vrecka“). Tieto 

platby sú považované za vysoko regresívne, a to z dôvodu, že nezasahujú každého rovnako, ale mieru 

zasiahnutia určuje výška dôchodku domácnosti. Regresívne platby sa vyznačujú tým, že najväčšiu finančnú 

náročnosť predstavujú pre domácnosti s najmenším príjmom a naopak najmenej zasahujú najbohatších. Tieto 

platby sú preto vnímané ako vysoko nespravodlivé, nakoľko najviac zasahujú najchudobnejšiu časť obyvateľstva. 

Z výsledkov diplomovej práce vyplýva, ako je vyššie uvedené, že liečba vo viac než polovici prípadov stála viac 

než 40 000€. Pri porovnaní tejto sumy s priemernou mzdou na Slovensku za rok 2020, ktorá činí 1 133€ 

(Štatistický úrad SR, 2020) zistíme, že priemerná domácnosť na Slovensku, si takúto liečbu nemôže dovoliť a 

náklady na takúto liečbu môžu byť pre domácnosť devastujúce.  

Domácnostiam neostáva veľa reálnych možností ako získať dostatok finančných prostriedkov, a obracajú sa 

tak čoraz častejšie na širokú verejnosť dúfajúc, že sa povedomie o zbierke rozšíri dostatočne a rodine sa tak 

podarí vyzbierať potrebné finančné prostriedky. Pacienti a ich rodiny sú navyše vystavené dodatočnej 

psychickej záťaži spočívajúcej v nutnosti prezentovať svoj zdravotný stav pred neznámymi ľuďmi, pričom sú 

neraz nútení doslova prosiť o záchranu života. Obstarávanie finančných prostriedkov sa pre nich stáva veľmi 

nepríjemné, stresujúce, ponižujúce a predovšetkým veľmi neisté. 
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4.2 Výnimkový režim v liekovej politike 

Konsenzuálna zhoda všetkých oslovených strán bola na tom, že na Slovensku sa nad povinný rámec kategorizácie 

(systémový regulačný nástroj) vytvoril paralelný prúd výnimiek s ktorým sa spájajú prívlastky ako 

• Nesystémový – každá výnimka je z princípu nesystémovým opatrením. 

• Netransparentný – pre verejnosť je systém výnimiek ťažko prehľadný, informácie na túto tému nie 

sú jasne komunikované. Netransparentnosť so sebou prináša rôzne riziká. 

• Nespravodlivý – z pohľadu pacienta. V prípade výnimiek nad povinný rámec kategorizácie, je to ZP, 

ktorá robí rozhodnutie o schválení/neschválení úhrady (ZP majú na toto rozhodovanie stanovené vlastné 

pravidlá, ktoré nie sú jednotné). V praxi to môže znamenať, že poistenec jednej ZP liečbu mať hradenú 

bude ale druhý nie.  

• Nepredvídateľný – neexistuje právny nárok na výnimky nad rámec kategorizácie, pravidlá ZP nie sú 

natoľko jednoznačné, aby sa dalo vopred s istotou tvrdiť, že liek prejde komisiou ZP a bude uhradený 

pacientovi 

• Zdĺhavý – rozhodnutie trvá aj niekoľko týždňov, nie je stanovená lehota 

Existuje viacero typov výnimiek a samotné označenie slovom “výnimka“ má nejednoznačný význam.  ZP za 

výnimku považujú každú úhradu lieku, ktorá je požadovaná nad povinný rámec kategorizácie a na 

ktorú pacient nemá zákonný nárok.  

V širšom slova zmysle sa však tento pojem používa aj pri zaradení liekov určených na liečbu vzácnej 

choroby, teda choroby ktorej prevalencia v SR je nižšia ako 1:50 000 (108 pacientov) do Zoznamu 

kategorizovaných liekov bez predloženia farmako-ekonomického rozboru. V tomto prípade výnimka 

spočíva v tom, že takýto liek nemusí preukázať nákladovú efektívnosť, ktorá je pre iné kategorizované lieky 

pravidlom výlučnosti (ÚHP a IZP, 2019).   

Médiá o výnimkách zväčša informujú v súvislosti s úhradou lieku nad povinný rámec kategorizácie. Rozlišujeme 4 

základné typy výnimiek:  

I. výnimka na liek neregistrovaný v SR, nekategorizovaný. (Neregistrovaný liek nemôže byť v SR 

kategorizovaný). Úhrada v SR neregistrovaného lieku pre individuálneho pacienta, alebo skupiny 

pacientov je možná iba vtedy, ak jeho terapeutické použitie vopred povolilo ministerstvo. V ďalšom, 

samostatnom kroku, ošetrujúci lekár môže na podklade „Povolenia MZ SR“ požiadať ZP o úhradu 

neregistrovaného, povoleného lieku. 

II. výnimka na liek registrovaný v SR ale nekategorizovaný.  Takýto liek sa môže  používať v plnom 

rozsahu indikácií schválených v súhrne charakteristických vlastností lieku, avšak jeho úhrada z VZP je 

možná iba na základe predchádzajúceho súhlasu ZP. Zdravotná poisťovňa má podľa aktuálne platnej 

legislatívy možnosť, ale nie zákonnú povinnosť, schváliť úhradu akéhokoľvek registrovaného, 

nekategorizovaného lieku. Schválenie úhrady nie je viazané na povinnosť ZP uzatvoriť zmluvu s 

držiteľom registrácie lieku. ZP pristupujú k zmluvným vzťahom s držiteľmi najmä u liekov s očakávaným 

významným vplyvom na rozpočet. 

III. výnimka na liek registrovaný v SR, kategorizovaný, u ktorého neboli splnené indikačné 

alebo preskripčné obmedzenia určené v aktuálne platnom ZKL. Lieky, ktoré majú v ZKL určené 

indikačné a preskripčné obmedzenia sú uhrádzané z verejných zdrojov iba pri splnení úhradových 

kritérií a indikácií, určených v aktuálne platnom ZKL, ktoré sú zúžené oproti súhrnu charakteristických 

vlastností lieku. Pokiaľ je úhrada kategorizovaného lieku požadovaná nad rámec indikácií uvedených v 

aktuálne platnom ZKL, úhrada je možná iba na základe predchádzajúceho súhlasu ZP. Pri tomto type 

výnimiek ZP posudzuje žiadosť PZS v rozsahu indikácií, schválených v súhrne charakteristických 

vlastností lieku. Pokiaľ indikácia lieku, ktorá je požadovaná na úhradu z VZP je v súlade s indikáciami 

uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku, tak nie je potrebné „Povolenie MZ SR na 

terapeutické použitie registrovaného lieku v neschválenej indikácii“. 

IV. výnimka na liek registrovaný v SR, kategorizovaný alebo nekategorizovaný, avšak 

požadovaná indikácia nie je uvedená v Súhrne charakteristických vlastností lieku (tzv. off-

label použitie). Off-label použitie znamená každé použitie registrovaného lieku, ktoré nie je uvedené v 

súhrne charakteristických vlastností lieku, vrátane inej indikácie, použitia u inej vekovej populácie 
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pacientov, v inej dávke, inej liekovej forme a iným spôsobom podania, ako je uvedené v súhrne 

charakteristických vlastností lieku. Požiadavky na úhradu  registrovaných liekov v off-label indikáciách 

sú posudzované iba na  podklade  predchádzajúceho povolenia MZ SR na terapeutické použitie lieku v 

neregistrovanej indikácii (VšZP, 2022). 

Žiadosť o výnimky podáva za svojho pacienta ošetrujúci lekár (resp. PZS), čo je pre lekára ďalšou 

administratívnou záťažou. Musia v nej byť uvedené konkrétne dôvody pre ktoré je požadovaný liek jedinou 

vhodnou možnosťou liečby. Ochorenie môže byť síce liečiteľné aj inou liečbou, ale v danom prípade po 

zohľadnení ďalších diagnóz pacienta a vylúčení liekov ktoré už užíval, práve tento liek lekár považuje za liečbu od 

ktorej sa očakávajú najlepšie výsledky pre pacienta v zmysle predĺženia a kvality života. K žiadosti zaslanej ZP sa 

prikladajú laboratórne výsledky a tiež výstupy zobrazovacích vyšetrení. Vyjadrenie k žiadosti nemá stanovený 

termín a výsledok je neistý. V prípade schválenia, nemusí ZP uhradiť liek v plnej výške (Informačný portál 

onkologických pacientov, 2022).  

Podľa zákona 363/2011, § 89 odsek 12, 13: 

„(12) Zdravotná poisťovňa môže uhradiť liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu podľa odseku 7 najviac 

vo výške 

a) 90 % z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vypočítanej podľa odseku 11, ak ide o liek, 

zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, od ktorej prvého predaja uplynulo najviac 12 kalendárnych mesiacov, 

b) 80 % z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vypočítanej podľa odseku 11, ak ide o liek, 

zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, od ktorej prvého predaja uplynulo viac ako 12, ale menej ako 24 

kalendárnych mesiacov, 

c) 75 % z ceny lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vypočítanej podľa odseku 11, ak ide o liek, 

zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, od ktorej prvého predaja uplynulo viac ako 24 kalendárnych mesiacov. 

(13) Zdravotná poisťovňa môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa uhradiť liek, zdravotnícku pomôcku alebo 

dietetickú potravinu podľa odseku 7 nad rámec limitov ustanovených v odseku 12.“ 

Žiadny systém nie je možné nastaviť dokonale, a práve pri medicíne, kde ide o zdravie a kvalitu života by malo 

platiť, že existuje aj určitý priestor na manévrovanie mimo štandardného regulačného mechanizmu, ktorý umožní 

regulátorovi resp. ZP vo výnimočných prípadoch sprístupniť a uhradiť liek pacientovi. Na tomto sa zhodne väčšina 

autormi oslovených stakeholderov.  

Na druhej strane, situácia na Slovensku je v prípade výnimiek naozaj neštandardná. Svedčí o tom najmä objem 

finančných prostriedkov, ktoré smerujú na výnimky (podľa § 88 zákona 363/2011). Podľa údajov poskytnutých 

ministerstvom, išlo z celkových výdavkov na schválené výnimky v 2021 približne 55 mil. EUR, pričom 

onkologické lieky tvorili približne 70% žiadostí a 55-60% výdavkov (rozhovor s regulátorom). Toto číslo zhruba 

sedí aj s dátami od ZP za roky 2019-2021 (tabuľka 7). Z tabuľky je tiež vidieť, že objem výdavkov na výnimky sa 

posledné roky zvyšoval a to aj napriek predchádzajúcim snahám regulátora o ich zníženie. 

TABUĽKA 7: ŽIADOSTI O ÚHRADY LIEKOV NA VÝNIMKY, 2019-2021 

Rok 

Počet žiadostí Počet schválených žiadostí Úhrada v (mil. eur) 

VšZP Dôvera Union VšZP Dôvera Union VšZP Dôvera Union 

2019 9 562 2 658 447 8 654 2 188 405 31.6 - 2.4 

2020 10 489 5 126 711 9 519 2 519 648 30.7 - 2.8 

2021 17 470 4 646 816 11 385 4 096 757 42.7 - 3.5 

Zdroj: HN a Zdravotnícke noviny, 2022 

O opodstatnenosti týchto výnimiek v systéme sme diskutovali so všetkými stakeholdermi. Postoje jednotlivých 

skupín stakeholderov k výnimkám sú nasledovné: 
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Pacientske organizácie 

• Proces schvaľovania výnimky je niekedy príliš dlhý, čas zahájenia je pritom pri liečbe rozhodujúci.  

• Veľká byrokracia, pacient sa často nedokáže dostať k informácií či jeho liečba bola schválená. 

• Nespravodlivosť plynúca z rozdielnych kritérií ZP. 

• Ku koncu kalendárneho roka sa prestávajú schvaľovať výnimky, takže pacienti, ktorí ochorejú v druhej 

polovici roka majú významne nižšiu šancu dostať sa k liečbe. 

• Chýbajú vykonávacie predpisy, ktoré by stanovili postupy pri schvaľovaní. 

• Niekedy už schválený liek na výnimku sa pacientovi najprv podáva, no po čase nedôjde k obnovenému 

potvrdeniu úhrady, pozitívne výsledky liečby majú neistý záver (často musí dôjsť k prerušeniu liečby). 

• Aj v prípadoch, keď si pacient liečbu najprv hradí sám a dosahuje dobré výsledky, sa niekedy stáva, že 

následne podanú žiadosť o výnimku ZP zamietne.  

• Výnimky pre mnohých pacientov sú jedinou nádejou nakoľko inovatívne lieky nie sú v ZKL  

Lekári 

• Veľké úsilie treba vyvinúť na udelenie výnimky, no výsledok je neistý. ZP má pri schvaľovaní neprimerane 

silnú pozíciu 

• Niekedy treba liečbu prerušiť a opakovane žiadať o výnimku (negatívny efekt na pacienta), pacient trpí 

aj po psychickej stránke (obavy či liečba bude schválená prípadne opakovane schválená, či nebude musieť 

zháňať peniaze cez zbierky, charitu atď.). 

• Veľká administratívna záťaž pre lekárov, zatiaľ iba ZP Dôvera umožňuje elektronické schválenie výnimky 

(v zmysle že do systému ZP sa vkladá lekárom vypísaná žiadosť ako príloha, nie samotné údaje sú 

v elektronickej forme spracúvané). 

• Samotné žiadosti podávané lekármi sú duplicitnou administratívnou činnosťou - všetky informácie, ktoré 

je do žiadosti potrebné vpísať, existujú už v pacientskej dokumentácii. 

• ZP používajú na poradenstvo pri stanovovaní pravidiel pre schvaľovanie daného lieku na výnimku 

odborníkov, nejde však o transparentný proces. 

• Objavujú sa aj prípady, keď lekári pociťujú veľký nápor od pacientov (vysoké očakávania pacientov) aby 

sa žiadalo o výnimku.  

Farmaceutický priemysel  

• Neprimerane prísne nastavené ekonomické kritérium pri posudzovaní zaradenia lieku do systému 

štandardnej úhrady cez kategorizáciu je natoľko limitujúce, že bráni vstupu inovatívnych liekov. Určitý 

malý priestor na poskytnutie inovatívnej liečby pacientom ponúka len špeciálny režim výnimiek.  

• Výnimky majú nepredvídateľný koniec čo nie je v záujme nikoho. 

• Kritériá na základe ktorých ZP schvaľujú výnimky nie sú jednotné. Voči pacientovi, ktorý liek nedostane 

len na základe toho, že je poistencom ZP, ktorá úhradu na výnimku neschváli, je takéto nastavenie 

systému nespravodlivé. Schvaľovanie výnimiek je často strašne zdĺhavé (mesiace) a v niektorých 

prípadoch treba opätovne žiadať o úhradu.   

• V niektorých prípadoch môže úhrada inovatívneho lieku na výnimku slúžiť na vedecký výskum 

samotných lekárov 

Zdravotné poisťovne:   

• Nesystémové a netransparentné riešenie (výnimky priniesli výrazné zníženie transparentnosti 

úhradového systému). 

• Chýba právna úprava. Pacienti nevedia presne na čo majú zákonný nárok a v prípade neschválenia sú 

podľa nich na vine ZP.  

• Neschválenie výnimky je vždy zlé PR pre ZP, v niektorých prípadoch došlo v minulosti k schváleniu 

výnimiek na základe celospoločenskej objednávky.   

• V prípade výnimiek vládne silný mediálny tlak. 
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• Rozsiahla administratíva.  

• Úplné zrušenie výnimiek si nevedia predstaviť, lebo v mnohých prípadoch neexistuje alternatíva ako by 

daný liek mohli inak uhradiť. 

Regulátor 

• Stav s výnimkami je neudržateľný, je potrebné zmeniť zákon. 

• Poisťovne vynakladajú na lieky na výnimku príliš veľké finančné prostriedky. 

Postoje stakeholderov sa zhodujú v tom, že výnimky nad povinný rámec kategorizácie je potrebné v určitej forme 

ponechať, ale ich využívanie je nutné zjednotiť, sprehľadniť, minimalizovať. Zavedenie plošných pravidiel na 

výnimky môže ľahko v praxi naraziť na svoju vykonateľnosť, preto sa schodnejšou cestou zdá byť riešenie príčin 

nárastu týchto výnimiek.     

V prípade starších liekov (ktoré na trhu boli ale z trhu odišli) je to skôr otázka zvýšenia atraktivity trhu (stabilita 

legislatívy, transparentné pravidlá, dodržiavanie pravidiel atď.). Pri inovatívnych liekoch kde sa časom problém 

stane vypuklejší bude potrebné rozmýšľať aj o iných konceptoch financovania takejto liečby (kapitola 5). Všetko 

nasvedčuje tomu, že niektoré inovatívne lieky bude náročné zafinancovať z VZP pri jeho súčasnom nastavení, 

nakoľko niektoré inovatívne lieky majú veľmi vysokú cenu. Obzvlášť veľký nárast cien inovatívnych liekov badať 

pri onkologickej liečbe, kde štúdia publikovaná v Blood cancer journal uvádza cenu za onkologické lieky nad 

100 000 USD/rok pri takmer všetkých nových liekoch na trhu (Rajkumar, 2020).  

Odpoveďou na niektoré z uvedených problémov môže byť pripravovaná novela zákona 363/2011. Z.z. 

NAVRHOVANÉ ZMENY V ZÁKONE 363/2011 Č. 3: VÝNIMKY NAD RÁMEC KATEGORIZÁCIE 

1. MZ navrhuje v § 88 zaviesť lehotu na rozhodnutie pri žiadosti o výnimku: „Zdravotná poisťovňa rozhodne o 

žiadosti do 15 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti so všetkými požadovanými podkladmi zdravotnej poisťovni 

a do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti zdravotnej poisťovni, ak ide o opakovanú žiadosť.“ 

2. Legislatívny návrh zavádza možnosť odvolania sa v prípade zamietnutia žiadosti (rozhodne priamy nadriadený 

zamestnanca)  

3. Kritéria rozhodovania a výsledky rozhodnutí vrátane dôvodov neodsúhlasenia by mal byť zverejnené na 

webe zdravotných poisťovní.  

4. Menia sa percentuálne podiely z úhrad ZP pri udelení výnimky 

5. Zavádza sa finančný strop na výnimky, ktoré môžu jednotlivé ZP udeliť. Finančný strop na výnimky vo výške 

1,9% sa uplatní až od roku 2025. Podľa § 98h ods. 6 sa v roku 2023 uplatní strop vo výške 3,9% a v roku 2024 

vo výške 2,9%. 

Pri problematike výnimiek nad povinný rámec kategorizácie uvádzame aj osobitnosti kategorizácie liekov 

určených na liečbu veľmi vzácnej choroby, teda choroby ktorej prevalencia v Slovenskej republike 

je nižšia ako 1:50 000 (108 pacientov) bez predloženia farmako-ekonomického rozboru. Túto 

špecifickú skupinu liekov počtov participantov v klinickej štúdii niektorí odborníci liekovej politiky pomenovávajú 

pojmom orphan lieky, čo však nie je v zhode s našou legislatívou (rámček 1). 

Autormi chápaný pojem “výnimka“ v tomto kontexte spočíva v tom, že ak liek na ojedinelé ochorenie nemá 

podľa odhadov významný vplyv na VZP (stanovený vo výške 1,5 milióna EUR ročne) tak môže držiteľ registrácie 

podať žiadosť na kategorizačnú komisiu, ale nemusí podať farmako-ekonomický rozbor lieku, čo je pri 

iných liekoch jedným z najdôležitejších kritérií. Vo výsledku  môže byť liek o ktorého farmako-ekonomike toho 

veľa nevieme (nie sú dáta) zaradený do štandardnej kategorizácie. Dôvodom chýbajúcich dát pri orphan liekoch 

je, že ich výskum a vývoj sa uskutočňuje s veľmi malým počtom participantov v klinickej štúdii. 

Ak sa ukazuje, že takýto liek by mal mať po zavedený kategorizácie významný vplyv na VZP tak sa uplatňuje 

inštitút podmienenej kategorizácie, pri ktorom sa žiadosť podáva na MZ SR a rozhodovanie sa riadi ustanoveniami 
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§21 zákona 363/2011. V prípade pozitívneho rozhodnutia sa určí maximálna výška úhrad ZP za tento liek na 1 

rok („podmienená úhrada“, v angličtine clawbacks) (zákon 363/2011). 

Z pohľadu naplnenia medicínskej potreby aj výdavkov ide o významnú skupinu liekov. Vďaka novele 363/2011 s 

účinnosťou od 1.1.2018, ktorá otvorila cestu pre orphan lieky, sa v období rokov 2018 a 2019 zaradilo do ZKL 

celkovo 45 molekúl orphan liekov (resp. 78 nových ŠÚKL kódov) (AIFP,2020). 

TABUĽKA 8: VSTUP ORPHAN LIEKOV DO KATEGORIZOVANÉHO ZOZNAMU 

 

 

 

 

Zdroj: AIFP 2020 

Prepočet Msquare o skutočnej spotrebe orphan liekov nám hovorí, že celková spotreba týchto liekov po 

kategorizácii bola v rokoch 2018-2019 vo výške 39,3 miliónov EUR. 

TABUĽKA 9: SKUTOČNÁ SPOTREBA ORPHAN LIEKOV PRED A PO ZARADENÍ (2018 A 2019) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prepočet Msquare - Dáta o spotrebe liekov, ŠZM a dietetických potravín, zverejnené na stránke MZ SR a 

IZP v r. 2020 

Aj v prípade orphan liekov sme sa s oslovenými stakeholdermi rozprávali o ich postoju k zaraďovanie tejto 

skupiny liekov do úhradového mechanizmu. Ich postoje sú nasledovné: 

Pacientske organizácie 

• Subjektívne rozhodovanie komisie ktorá schvaľuje orphan lieky, nie sú záväzné pravidlá zadefinované. 

• Pre pacientov s vzácnymi chorobami kde neexistuje účinná alternatívna liečba je zaradenie týchto liekov 

život meniaca záležitosť. 

• Niektoré z týchto liekov nikdy nebudú schopné dosiahnuť dostatočne nízku cenu aby sa splnila prahová 

hodnota. Veľmi nízke počty pacientov v štúdiách znamenajú vo výsledku veľmi málo priekazné výsledky 

nákladovej užitočnosti s veľkou mierou neistoty. Preto mnohé štáty, ktoré inak štandardne hodnotia 

nákladovú efektívnosť liekov, lieky na liečbu ojedinelých ochorení z takéhoto hodnotenia vylučujú 

(napríklad Nemecko, Anglicko)  

• Farmaceutický priemysel pri malom počte pacientov nemá priestor na extrémne zníženie ceny, ktorá by 

bola pod úroveň nákladov - je potrebné prihliadať na solidaritu systému 

• Chýbajú pravidlá na prehodnocovanie týchto liekov ktoré bez dát vstúpia do systému. Treba nielen 

náklady sledovať ale hlavne reálny klinický benefit pre pacienta. Ak by sa po zahájení liečby ukázalo, že 

klinický benefit nebol dosiahnutý,  je potrebné liečbu neefektívnym, liekom ukončiť. Ak liek nemá klinický 

benefit u jedného pacienta, ešte to neznamená, že nemá pre iného. 

  

Orphan lieky 2018 2019 Spolu 

Počet nových molekúl 18 27 45 

Počet nových ŠÚKL kódov 37 41 78 

Celková spotreba Spotreba pred kategorizáciou Spotreba po kategorizácií 

2018 9 017 4 997 

2019 1 686 34 290 

Celkový súčet 10 703 39 287 
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Farmaceutický priemysel  

• Orphan lieky konečne po 2018 dostali možnosť vstúpiť vo väčšom meradle na náš trh 

• Schvaľovanie kategorizačnou komisiou orphan liekov je subjektívne (bez transparentne stanovených 

pravidiel).  

• Pri podmienenej kategorizácií, chýbajúce dáta pri orphan liekoch sťažujú nastavenie capu (určuje MZ SR 

na základe dát od ZP), odhady sa robia podľa toho koľko prípadov bolo v minulosti, nie podľa reálnej 

medicínskej potreby (nesledujú sa dáta, chýbajú pacientske registre) 

• Legislatíva nerieši stanovenie limitu úhrad na 2. a 3. obdobie podmienenej kategorizácie a nie je 

implementovaný postup pre vyhodnotenie vyrovnávacieho rozdielu, či možnosť jeho úpravy pri 

okolnostiach, ktoré nastali v rozhodnom období.  Zároveň nie je jasný postup čo s liekmi zaradenými 

do podmienenej úhrady pred rokom 2018 (tam sa stanovoval vyrovnávací rozdiel na 24 mesiacov). 

Vysporiadanie nie je dotiahnuté, čo firmám spôsobuje aj účtovné problémy 

Zdravotné poisťovne:   

• Chýba právna úprava k viacerým veciam (CAP pri podmienenej úhrade)  

• Naša právna úprava sa nezhoduje s definíciou orphan lieku podľa EMA (prevalencia či incidencia nesedia)  

• Po zavedení výnimkového režimu pre lieky na vzácne choroby do našej legislatívy veľa liekov chce vstúpiť 

na trh touto cestou, hoci epidemiologické dáta sú otázne  

• Pri orphan liekoch by ZP navrhovali využiť iné regulačné opatrenia pri vstupe na trh, napr. výkonnostné 

MEA kvôli risk sharingu 

• Vstup orphan liekov (bez významného dopadu na VZP) do úhradového systému bez potreby priložiť k 

žiadosti farmako-ekonomický rozbor lieku znamená, že koncept zohľadnenia hodnoty za peniaze nebol 

dodržaný. Navyše je otázne či orphan liek nakoniec prinesie želateľný (sľubovaný) klinický efekt.  

• Zaradenie do kategorizácie býva v niektorých prípadoch dlhodobé (nefunkčný systém vyradenia 

z kategorizácie) a preto je tu oprávnená obava na dopad na rozpočet. 

Regulátor 

• Hodnota za peniaze nie je pri súčasnej právnej úprave pri orphan liekoch vôbec zohľadnená  

• Chýba celospoločenská vecná diskusia na tému úhrad veľmi drahých liekov – nikdy pravdepodobne 

nebudeme schopní zaplatiť všetko čo by lekári pre svojich pacientov potrebovali a čo by pre nich bolo 

najlepšie. Otázky ako toto chceme na Slovensku riešiť nie sú zodpovedané. Ak extrémne drahé lieky 

pre pár prípadov pacientov uhradíme, nebude v systéme dosť prostriedkov pre liečbu iných vážnych 

ochorení – spravodlivosť, etickosť takéhoto rozhodnutia je nateraz otvorená.  

• Chýba odpoveď na otázku čo je priorita nášho zdravotného systému. Stojíme pred morálnou dilemou. 

Je prioritou zvýšiť kvalitu života jedného pacienta úhradou drahšieho orphan lieku alebo za tieto 

prostriedky z VZP zvýšime kvalitu života viacerých pacientov, ktorým poskytneme možnosť liečby 

pomocou inovatívneho lieku alebo tie peniaze minieme na prevenciu onkologických ochorení a úžitok 

prinesie podstatne väčšiemu počtu pacientov. Kto túto otázku zodpovie?   
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NAVRHOVANÉ ZMENY V ZÁKONE 363/2011 Č. 4: ORPHAN LIEKY 

Novela navrhuje vo vymedzení pojmov novú definíciu pre orphan lieky: „liekom na ojedinelé ochorenie je liek, 

ktorý Európska lieková agentúra zaradila pre indikáciu v súlade s navrhovaným indikačným obmedzením medzi lieky 

na ojedinelé ochorenia“.  

Zároveň sa stanovuje pri kategorizácií orphan liekov prahová hodnota a to nasledovne: 

„Prahová hodnota posudzovaného lieku za jeden získaný rok života štandardizovanej kvality je príslušný násobok 

hrubého domáceho produktu, ktorý nesmie byť vyšší ako 3; ak predmetom žiadosti je liek na ojedinelé ochorenie alebo 

liek na inovatívnu liečbu príslušný násobok hrubého domáceho produktu nesmie byť vyšší ako 10. Podrobnosti výpočtu 

násobku podľa prvej vety ustanoví všeobecne záväzný právny predpis“ (vyhláška), „ktorý vydá ministerstvo“.  

Zhrnutie a diskusia: Popri štandardnom regulačnom nástroji (kategorizácií) regulujúcom úhrady liekov z VZP,  

sa na SR v posledných rokoch vytvoril paralelný prúd výnimiek s ktorým sa spájajú prívlastky ako: 

• Nesystémový  

• Netransparentný  

• Nespravodlivý  

• Nepredvídateľný 

• Zdĺhavý 

Systém výnimiek v kompetencii ZP, ktoré nad rámec kategorizácie uhrádzajú pacientom lieky v stále väčšom 

objeme (55 mil. EUR v 2021) sú síce nesystémovým, no všetkými stranami tolerovaným riešením bez ktorého by 

bola dostupnosť liekov na Slovensku ešte horšia a ZP by stratili možnosť vo výnimočných prípadoch sprístupniť 

a uhradiť liek pacientovi. Zmena však podľa stakeholderov nevyhnutná je, a to najmä taká, ktorá do procesu 

schvaľovania výnimiek prinesie väčšiu transparentnosť, jasné pravidlá, skráti dobu čakania na vyhodnotenie 

žiadosti, a zavedie elektronické vybavovanie žiadostí. Zároveň bude kľúčové eliminovať množstvo výnimiek  

1) posilnením štandardného nástroja – kategorizácie (možností je viacero, nájsť zhodu bude ťažké: 

prehodnotiť indikácie už kategorizovaných liekov, prahovú hodnotu, prípadne aj výlučnosť nákladovej 

efektívnosti)  

2) zavedením nových nástrojov regulácie inovatívnych liekov (MEA, finančné aj výkonnostné)  

3) podporou iných spôsobov financovania inovatívnych liekov (viaceré možnosti na diskusiu: zbierky, fond 

pre inovatívne lieky, anuitné splátky, pripoistenie).  

V súvislosti s problematikou výnimiek v slovenskej liekovej politike sa často spomínajú aj osobitnosti kategorizácie 

liekov určených na liečbu veľmi vzácnej choroby, teda choroby ktorej prevalencia v Slovenskej republike je nižšia 

ako 1:50 000 (108 pacientov) bez predloženia farmako-ekonomického rozboru. Aj v tomto prípade sa uvažuje 

o potrebnej zmene, ktorá by sa mala týkať  

1) úpravy definície vzácnej choroby podľa vzoru Európskej  agentúry pre lieky 

2) pravidiel pri vstupe lieku na trh (zavedenie určitého stropu)  

3) dôkladné prehodnocovanie týchto liekov po určitej dobe, nakoľko ich reálny klinický prínos pre 

pacientov je kvôli chýbajúcim dátam otázny. 

Širšie súvislosti: Opakované schvaľovanie výnimiek nad rámec kategorizácie so sebou prináša ďalšie dodatočné 

náklady. Pri niektorých pacientoch je potrebné opakované vykonanie laboratórnych testov, vyšetrenia či 

opakované kontroly, čo má za efekt čerpanie dodatočných nákladov a odčerpávanie kapacít už aj tak vyťažených 

lekárov. 

Výnimky nad rámec kategorizácie majú veľký finančný dosah na rozpočet, 55 mil. EUR v 2021 (MZ SR, 2022). 

Rovnako je to v prípade orphan liekov, kde sa pri zachovaní súčasného stavu legislatívy dá očakávať ďalší nárast 

výdavkov na túto skupinu. V takomto prípade (bez zmien) je systém neudržateľný.   
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4.3 Problematika nedostatočného využívania generických a biosimilárnych liekov 

Ďalšou veľkou témou v liekovej politike je postavenie skupiny generických a biosimilárnych liekov na našom trhu. 

Naše rozhovory so stakeholdermi liekovej politiky sa dotkli viacerých súvisiacich tém: vstup generických 

a biosimilárnych liekov na náš trh, možné finančné úspory pre systém, dostupnosť liekov, porovnateľnosť ich 

účinkov voči originálom, ich zameniteľnosť s originálom, doplatky, predpisovanie lekárom, výber lieku na recept 

z lekárne, či užívanie liekov pacientami. V nasledujúcej časti sumarizujeme naše závery z týchto rozhovorov. Pre 

hlbšie porozumenie ďalších súvislostí na túto tému odporúčame prečítať si publikáciu od Inštitútu pre 

ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý v októbri 2021 vydal Analýzu stavu a možností širšieho využívania 

generických a biosimilárnych liekov na Slovensku. Viaceré v tejto štúdii prezentované zistenia sú uvedené aj v 

štúdii od INEKO, náš prínos spočíva v rozšírení o niektoré nové skutočnosti a tiež prezentovanie pohľadu 

viacerých stakeholderov (vrátane lekárov, PO). 

V liekovej politike rozlišujeme medzi liekom originálnym, generickým a biologicky podobným 

(nazývaným aj biosimilárnym). Kedysi existovali na trhu len originálne lieky vyvinuté inovatívne výrobcom, ktorý 

si mohol uplatniť na liek patentovú ochranu. V 90. rokoch sa na farmaceutickom trhu začali objavovať aj kópie 

týchto liekov s rovnakou molekulovou štruktúrou a rovnakými medicínskymi účinkami označované ako generické 

lieky. O niečo neskôr začali prichádzať na trh aj biologicky podobné lieky založené na živom základe s nie 

totožnou, ale veľmi podobnou štruktúrou molekuly ako to je v prípade originálu. Táto skupina liekov s rastúcim 

významom má omnoho komplexnejšiu molekulu a používa sa hlavne pri závažných diagnózach (INEKO, 2021). 

Nakoľko generické lieky sú kópiou originálu, nie je potrebné, aby na trh uvádzaný liek prešiel dlhoročnou 

fázou testovania v klinických štúdiách, vyžadujú sa nanajvýš bioekvivalenčné štúdie preukazujúce biologickú 

rovnocennosť, ktoré zaručia že liek je bezpečný a účinný. Náklady, ktoré originálna firma investuje do vývoja a 

výskumu sú v porovnaní s generickými liekmi neporovnateľné, čo sa prejaví aj v nízkej cene generického lieku 

(HPI, 2013).  

Podobne pri biosimilárnych liekoch je cena lieku výrazne nižšia ako pri origináli. Vyrábajú sa z živých organizmov 

čo znemožňuje dosiahnuť absolútnu identitu s originálom (rovnako to je s každou ďalšou šaržou originálneho 

lieku!) ale sú natoľko podobné, že ŠÚKL resp. EMA garantujú ich účinnosť aj bezpečnosť (ŠUKL, 2019).  

V oboch prípadoch predstavuje nižšia cena (a následne aj úhrada z VZP) príležitosť pre zdravotný systém ako 

ušetriť náklady na lieky. Vo využívaní tejto príležitosti má Slovensko stále určité rezervy, podľa výpočtov INEKO 

je potenciál pre dosiahnutie úspor v orientačnej výške až do 55 miliónov eur ročne. Hoci pri porovnaní dát 

z OECD dospelo INEKO k záveru, že Slovensko sa radí medzi krajiny ktoré tak vo finančnom vyjadrení ako aj 

množstvovom vyjadrení majú nadpriemernú spotrebu týchto liekov (graf 15), trend posledných rokov na 

Slovensku vôbec nie je priaznivý (graf 16). Priemer OECD pritom aj naďalej postupne stúpa (INEKO, 2021). 

Na význam firiem s generickými a biosimilárnymi liekmi je dobré sa pozerať aj z pohľadu budovania zdravého 

konkurenčného prostredia, kde práve príchod týchto liekov zvyšuje konkurenciu na trhu a tlačí ceny ostatných 

nadol. 
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GRAF 15: SPOTREBA GENERICKÝCH A BIOSIMILÁRNYCH LIEKOV HRADENÝCH Z VZP, 2020 (NAJBLIŽŠÍ DOSTUPNÝ ROK) 

 

Zdroj: INEKO (2021), podľa dát OECD 

GRAF 16: VÝVOJ SPOTREBY GENERICKÝCH A BIOSIMILÁRNYCH LIEKOV HRADENÝCH Z VZP, 2000-2019 

Zdroj: INEKO (2021), podľa dát OECD 
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Dôvodov prečo generické a biosimilárne lieky výraznejšie nenastupujú do celkovej spotreby sme identifikovali 

viacero, niektoré spolu úzko súvisia. Môžeme ich rozdeliť na stranu ponuky a dopytu. 

Na strane ponuky: 

1. Výrobcovia sú zdržanlivý pri vstupe na slovenský trh  

2. Preregulovanosť, nestálosť legislatívneho prostredia 

3. Pokrivenie trhu   

Na strane dopytu: 

1. Klinický štýl predpisovania liekov lekármi (originál verzus generický/biosimilárny liek)   

2. Nedôvera pacientov v koncept generických liekov 

3. Výdaj liekov v lekárni 

Výrobcovia sú zdržanlivý pri vstupe na trh 

Slovensko je malý, konzervatívny trh s nízkymi cenami liekov, čo je z podnikateľského hľadiska pre držiteľov 

registrácie málo atraktívne prostredie. Tieto nízke ceny navyše v dôsledku externého referencovania cien liekov 

ovplyvňujú ceny liekov v iných, trhovo zaujímavejších krajinách. Pre firmy nepriaznivá je aj aktuálna právna úprava 

pre vstup liekov na trh, ktorá je pomerne striktná a má formu tzv. trojprahového vstupu. S príchodom ďalšieho 

nového lieku (dokonca aj nového balenia toho istého lieku) sa od výrobcu požaduje splnenie povinných zrážok z 

cien o stanovenú percentuálnu sadzbu (tabuľka 10).  

TABUĽKA 10: POVINNÉ ZNÍŽENIE CENY PRI VSTUPE NOVÉHO LIEKU DO KATEGORIZÁCIE  

 1. neoriginálny liek v skupine 2. v skupine 3. a ďalší v skupine 

Generický liek  -45 % -10 % -5 % 

Biosimilárny liek  -25 % -5 % -5 % 

Zdroj: aktuálne znenie zákona 363/2011 Z.z.  

Ako problematické z pohľadu firiem vyrábajúcich generické a biosimilárne lieky sa javí aj zavedenie výnimky 

z fixného doplatku, ktorá ich môže odrádzať od úmyslu vstúpiť na trh. Výnimka totiž umožňuje kompenzáciu 

doplatku pacienta až na 0 EUR čo pomáha originálom sa udržať v konkurenčnom boji o pacienta (INEKO, 2021). 

NAVRHOVANÉ ZMENY V ZÁKONE 363/2011 Č. 5: TROJPRAHOVÝ VSTUP, FIXNÝ DOPLATOK 

Novela zákona nepočíta so zavedením jednoprahového vstupu, naďalej by mal platiť súčasný trojprahový. Nové 

balenie lieku však už nebude považované za príchod nového lieku. 

MZ ponechá v zákone výnimku z fixného doplatku, ale len pre referenčné skupiny liekov v ktorých nie je 

zaradený iný generický liek alebo biologicky podobný liek. 

Kombinácia týchto faktorov robí slovenský trh málo atraktívnym, mnohé farmaceutické firmy s generickými 

liekmi preto do neho ani nevstupujú so svojimi liekmi, prípadne zvažujú aj odchod z trhu (rozhovory 

s farmaceutickými firmami). 

Veľa regulácie, nestálosť legislatívneho prostredia 

Zhoda v diskusii bola na tom, že táto skupina liekov je silne ovplyvnená príliš častými zmenami legislatívy 

(nestálosť prostredia), preregulovanosťou liekovej politiky a tlačením na nízke ceny liekov už pri vstupe 

(neatraktívne business prostredie), čo má za následok odchod niektorých výrobcov z trhu. Ani v prípade 

schválenia novely zákona 363/2011 s ústretovými krokmi ku firmám s generickými a biosimilárnymi liekmi, nie je 

realistické očakávať ich okamžitý príchod na slovenský trh (rozhovory s farmaceutickými firmami).   
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Trh je pokrivený  

Začína sa to deformáciou slovenskej liekovej politiky na úrovni inovatívnych liekov, keď firmy nedokážu svoje 

lieky do ktorých veľa investovali a na ktoré sa aktuálne sústredia priniesť na slovenský trh (nevedia prejsť 

kategorizáciou lebo nespĺňajú nákladovú efektívnosť). Aby vôbec mohli na trhu ostať (z pohľadu firmy aby 

generovali príjem) musia sa snažiť udržať na trhu svoje staršie lieky, ktorým už napr. aj vypršal patent, pričom 

podľa ich tvrdení nedokážu z tohto dôvodu až tak veľmi znížiť cenu staršieho originálu. Jednou z možných 

stratégií ako udržať cenu originálu na vyššej úrovni je uzatvoriť zmluvy s ZP (s dohodnutím vyššej ceny) pár 

mesiacov pred skončením patentu (cliff) na obdobie 1-2 rokov čím sa oddiali mierne pokles ceny po nástupe 

konkurencie. Niektoré farmaceutické firmy však upozornili na to, že ZP nemajú vždy záujem uzatvárať takéto 

zmluvy. Neprítomnosť niektorých originálnych liekov na našom trhu je problémom aj pre samotné firmy s 

generickými a biosimilárnymi liekmi, ktoré by na trh možno aj chceli prísť po skončení patentu, ale chýba na trhu 

komparátor (rozhovory s farmaceutickými firmami). 

Klinický štýl predpisovania liekov lekármi 

Podľa legislatívy platnej od 2011, lekári povinne predpisujú lieky tzv. genericky (uvádzajú molekulu), no zároveň 

môžu uviesť na recept aj konkrétny názov lieku. Zachovanie toho modelu si želajú najmä zástupcovia lekárov, 

ktorí argumentujú obavami nad zámenou liekov v lekárňach. Bez názvu lieku na recepte totiž mnohí starší pacienti 

nevedia uviesť názov lieku, ktorí užívajú a preto je možné že by dochádzalo k častým zámenám. U starších 

pacientov môžu tieto zmeny viesť k narušeniu priebehu liečby v dôsledku zhoršenej compliance (proces užívania 

liekov, dodržiavanie časového harmonogramu a dávkovacích schém) (rozhovory so zástupcami lekárov). 

V neprospech generických a biosimilárnych liekov hrá aj spájanie týchto liekov s šetrením na ktoré sú pacienti aj 

lekári citlivý. Mylne je vnímaná nízka cena lieku v súvislosti s jeho kvalitou a objavujú sa nezriedka názory 

samotných lekárov, že prechod na generickú substitúciu nie je v prospech pacienta len ZP (rozhovory so 

zástupcami regulátora).  

Voľba pacientov 

Ochota pacienta generický liek užívať do značnej miery súvisí s postojom jeho ošetrujúceho lekára (ak ju lekár 

nepodporuje, pravdepodobne nebude ani pacient). Existuje aj množstvo dezinformácií ohľadom generických 

a biosimilárnych liekov, ktoré vyvolávajú v pacientoch obavu z užívania týchto liekov (rozhovory so zástupcami 

regulátora, farmaceutických firiem).  

Nie vždy je navyše pre pacienta dostačujúcou motiváciou nižšia cena doplatku za liek. Ochranný limit na doplatky 

tieto motivácie eliminuje (INESS, 2020). 

Výdaj liekov v lekárni 

Lekárnik je zo zákona povinný ponúknuť pacientovi liek s najnižším doplatkom. V praxi sa to nedodržiava 

a zámena za lacnejšie generické alebo biosimilárne lieky nie je bez záujmu samotného pacienta bežnou praxou 

(rozhovor s regulátorom, farmaceutickými firmami).  

Lekárnik dostáva od pacienta recept s názvom molekuly a vo väčšine prípadov aj názvom lieku. Ich motivácia 

ponúknuť pacientovi generický liek s nižšou cenou je výrazne znížená skutočnosťou, že systém marží nerozlišuje 

originál či generický liek a preto je z pohľadu lekární finančne výhodnejšie vydať pacientovi drahší liek (Trend: 

Zdravotnícky manažment 2020).   

Problém so zámenou za iný liek môže tkvieť aj v tom, že lekárnici nechcú lekárom zasahovať do výberu lieku (ak 

je napísaný v zátvorke) a to najmä pri chronických stavoch. Lekár má totiž lepšiu vedomosť o tom, ktoré lieky 

už pacient na toto ochorenie bral a aké mali výsledky, čo lekárnik nevie posúdiť lebo tieto informácie nemá 

(rozhovory s lekármi). 

Postoje stakeholderov ku generickým a biosimilárnym liekom a ich prípadné návrhy na zlepšenie v tejto oblasti 

sú nasledovné: 
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Pacientske organizácie 

• Pacienti sú málo edukovaní, o generických liekoch aj biosimilárnych liekoch nemajú informácie alebo sú 

často nepresné, skreslené, či dokonca klamlivé (existuje aj negatívna kampaň zameraná na generické 

lieky kde chýba aktivita zo strany Protimonopolného úradu)  

• Negatívne vnímanie generických a biosimilárnych liekov spôsobuje aj tzv. Nocebo efekt (je negatívnou 

verziou placeba a znamená zhoršenie zdravotného stavu vinou očakávaní o jeho škodlivosti)  

• Problémom je aj príchod fiktívnych generických liekov (tzv. fantómové/ghost/fake lieky). V takomto 

prípade sa liek zaregistruje, príde na trh, zníži cenu liekov v referenčnej skupine ale reálne sa na trhu 

nikdy neukáže, pacient sa k nim teda nedostane. Navyše, v prípade že pacient doteraz užíval originál, tak 

pocíti zvýšenie doplatku.   

• Zavedenie trojprahového vstupu nebolo šťastným krokom, znížila sa atraktívnosť trhu pre firmy 

s generickými liekmi ešte viac 

• Prestavenie liečby pri vybraných liekoch je pomerne komplikované (napr. pri pacientoch po 

transplantáciách či niektorých neurologických alebo  kardio pacientoch by zmenu lieku mal dokonca pod 

dohľadom v nemocnici kontrolovať lekár!). 

Lekári 

• Je potrebné ponechať možnosť písať do zátvorky názov lieku 

• Generické lieky nie sú vždy zameniteľné, niektorí pacienti hlásia po ich užívaní vedľajšie účinky, prípadne 

horšie toleranciu takéhoto lieku  

• Problém so zameniteľnosťou je hlavne pri starších pacientoch, ktorí majú pri neustálych zmenách liekov 

problém sa v tom zorientovať (striktný príkaz písať na recept len molekulu by ich skôr poškodil) 

• Starší pacienti majú často ťažkosti sa zorientovať v liekoch a neustále zmeny pri liekoch sú skôr v ich 

neprospech, pričom nejde len o diskomfort, ale aj problém s dodržiavaním užívania liekov. Mnohí, najmä 

starší pacienti (napr. so stareckou demenciou) potrebujú veľmi jasné a zrozumiteľné inštrukcie ako a 

kedy presne ktorý konkrétny liek užívať.  

Farmaceutický priemysel  

• Trh je deformovaný vo vzťahu originál – generický liek 

• Preskripčné a indikačné obmedzenia sú dosť striktne nastavené (pri origináloch to opodstatnenie máva), 

ale keď už po rokoch prichádza generické liečivo a používanie tej molekuly je  dobre odsledované 

a osvedčené, nie je dôvod na to, aby sa aj naďalej tak striktne obmedzovali preskripčné a indikačné 

obmedzenia.   

• Trojprahový vstup je silnou brzdou pre vstup ďalších generických a biosimilárnych liekov, hlavne 

v súčasnej legislatívnej úprave, keď aj iné balenie lieku toho istého lieku znamená, že sa musí znížiť cena 

lieku pri vstupe 

• Problém pri vstupe je aj neexistencia komparátorov 

• Pri Value added medicines kde náklady na vývoj a výrobu môžu byť vyššie ako pri klasických generických 

liekoch je problém povinné zníženie ceny na vstupe – nakoľko firma pri veľmi nízkej cene nepokryje 

extra výdavky na takúto výrobu – chýba potom motivácia na príchod takýchto liekov na trh  

• Neočakávaný ekonomický nárast vstupov (napríklad pri heparíne) sa neprejaví do nárastu úhrad  

Zdravotné poisťovne:   

• Sú racionálnym základom a mali by sa vo väčšej miere využívať, výrazný zdroj úspor pre ZP 

• Nie je ľahké nastaviť správne motivácie pre lekára/pacienta, ktoré vedú k zvýšenému využívaniu 

generických a biosimilárnych liekov.  

• ZP sa podľa vlastných slov už dnes aktívne snažia motivovať lekárov k efektívnejšej farmako-terapii 

(snažia sa komunikovať s lekármi, vymieňať si dáta, lekárov upozorňujú na lieky, ktoré majú v lepšej cene 

vysúťažené z centrálneho nákupu, v zmluve podporujú cez cenu za bod takúto preskripciu atď.) 
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• Edukácia lekárov je kľúčová. Ak lekár má silnú dôveru k preskripcii generických a biosimilárnych liekov, 

pacient vo väčšej miere je ochotný ju užívať (eliminácia nocebo efektu) 

• V niektorých krajinách je postavenie biosimilárnych liekov zrovnoprávnené s originálom a sú k tomu 

vypracované guidelines, aj toto môže byť cesta ktorou sa vydať 

• Generická preskripcia pri recepte (molekula) nie je optimálna, navrhujú zrušiť názov lieku v zátvorke 

• Držiteľovi registrácie lieku hrozí vysoká pokuta v prípade, že liek nebude dostupný chybou držiteľa 

(veľké riziko pre farmaceutické firmy s generickými liekmi),  

• Príloha zákona dnes presne hovorí, ktoré molekuly je možne genericky zameniť, toto zatiaľ neplatí pri 

biosimilárnych liekoch. 

• Centrálne nákupy sú dobrý nástroj ale nie všeliek 

Regulátor 

• Možnosť úspor v prípade intenzívnejšieho využívania liekov je veľká 

• Podľa zákona by mal lekárnik ponúknuť pacientovi najlacnejšiu variantu (nedodržiava sa to) 

• Trojprahový vstup je zdá sa prekážkou pre generické a biosimilárne lieky pri vstupe na trh 

• Pri obhajobe generických liekov dominuje zo strany regulátora aj ZP argumentácia medicínou 

založenou na dôkazoch, ale chyba soft-skill komunikácia smerom k lekárom a pacientom. 

Zhrnutie a diskusia: Nižšia cena generických a biosimilárnych liekov ako dôsledok zlomkových nákladov na ich 

vývoj a výskum predstavuje príležitosť pre zdravotný systém ako ušetriť náklady na lieky. Vo využívaní tejto 

príležitosti má Slovensko stále určité rezervy, podľa výpočtov INEKO je potenciál pre dosiahnutie úspor v 

orientačnej výške až do 55 miliónov eur ročne. Hoci pri porovnaní dát z OECD dospelo INEKO k záveru, že 

Slovensko sa radí medzi krajiny ktoré tak vo finančnom ako aj množstvovom vyjadrení majú nadpriemernú 

spotrebu týchto liekov, trend posledných rokov na Slovensku vôbec nie je priaznivý (INEKO, 2021). Na význam 

generických a biologicky podobných liekov sa treba pozerať aj z pohľadu budovania zdravého konkurenčného 

prostredia, kde práve príchod týchto liekov zvyšuje na trhu konkurenciu a tlačí ceny liekov nadol. 

Dôvodov prečo generické a biosimilárne lieky výraznejšie nenastupujú do celkovej spotreby sme identifikovali 

viacero, ide najmä o zdržanlivosť výrobcov pri vstupe na slovenský trh, preregulovanosť a nestálosť legislatívneho 

prostredia, pokrivenosť trhu, prístup lekárov k predpisovaniu generickej substitúcie (problém nezameniteľnosti 

liekov) a pacientov k ich užívaniu, ako aj výdaj liekov v lekárni.  

Pomocnú ruku by v mnohých prípadoch mohol poskytnúť štát, ktorý nastavením férových pravidiel, stabilizáciou 

legislatívneho prostredia či aktívnym oslovovaním výrobcov generických a biosimilárnych liekov môže prispieť 

k príchodu ďalších liekov na slovenský trh (UHP a IZP, 2019). V spolupráci s ZP by sa mal štát tiež podieľať 

na edukácii lekárov a pacientov a tiež nastavení správnych motivácií.  

Opodstatnenosť využívania generických a biosimilárnych liekov je podľa stakeholderov jednoznačná, líšia sa však 

názory na zameniteľnosť voči originálu. Hoci v prípade generického lieku je z medicínskej stránky originál 

rovnako účinný, nocebo efekt (je negatívnou verziou placeba a znamená zhoršenie zdravotného stavu vinou 

očakávaní o jeho škodlivosti), compliance pacienta (proces užívania liekov, dodržiavanie časového harmonogramu 

a dávkovacích schém) a adherencia k liečbe (jav alebo stav, v ktorom sa pacient prispôsobuje liečebným postupom 

a nárokom lekára, akceptuje požiadavky preskripcie a dodržiava pokyny lekára a ošetrujúceho personálu, ako aj 

prispôsobuje svoj životný štýl) môžu výrazným spôsobom negatívne ovplyvniť proces liečby. Pre pacientov, ktorí 

nerozumejú princípom generickej preskripcie alebo majú z jej užívania obavy môže byť liečba generickým alebo 

biosimilárnym liekom nevhodná. Zabúdať by sa nemalo hlavne na pomoc starším pacientom, ktorí majú často 

ťažkosti sa zorientovať v liekoch a neustále zmeny pri liekoch sú skôr v ich neprospech, pričom nejde len 

o diskomfort ale aj problém s dodržiavaním užívania liekov (rozhovory s lekármi). 

Širšie súvislosti: Predpisovanie generických a biosimilárnych liekov do značnej miery závisí od postoja lekárov 

(všeobecných aj špecializovaných) k ich predpisovaniu a ich ochote edukovať pacienta v tomto smere. Bohužiaľ 

tu často narážame na kapacitu lekárov, ktorý sú preťažení množstvom pacientov a preto nemajú vždy možnosť 

venovať edukácií pacienta dostatok času (rozhovory so zástupcami lekárov).    
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4.4 Finančné zdroje   

Slovensko je na ceste k tomu stať sa jednou z najstarších krajín v Európe (MPSVR SR, 2014), čo považujeme za 

jednu z najväčších výziev zdravotníctva v strednodobom a dlhodobom horizonte. Zatiaľ čo v roku 2018 žilo na 

Slovensku vo veku 65 a viac rokov približne 874 tisíc osôb, prognózy vývoja hovoria a dosiahnutí hranice I milióna 

seniorov už v roku 2025 (Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2019). Vo 

všeobecnosti platí, že starší pacienti majú spravidla viac ochorení, užívajú viac liekov a čerpajú veľký podiel 

výdavkov na zdravotníctvo, preto považujeme za legitímne hovoriť v strednodobom horizonte o potrebe 

postupného navyšovania celkových zdrojov v zdravotníctve. Ak sa v krátkodobom horizonte zázračne nezlepší 

manažment pacienta, preventívna starostlivosť a životný štýl u ľudí pred dôchodkom, je možné s veľkou istotou 

počítať s nárastom ochorení v dôsledku väčšieho počtu seniorov v celkovej populácii a tým pádom aj zvýšeným 

dopytom po liekoch.  

Starnutie obyvateľstva nie je jediným dôvodom prečo považujeme za potrebné skúmať možnosti nárastu objemu 

finančných zdrojov v zdravotníctve. Zároveň sme pri inovatívnych liekoch identifikovali neuspokojenú medicínsku 

potrebu, ktorej náklady boli stakeholdermi odhadované na 100-200 miliónov EUR na najbližšie 3 roky (rozhovory 

s ZP, farmaceutickým priemyslom, MZ SR). Kde na tieto výdavky nájsť peniaze (rezervy v systéme liekovej 

politiky, zo štátneho rozpočtu, z výberu poistného, od samotných pacientov prípadne z finančných zdrojov z EÚ) 

a aké problémy sú s tým spojené rozoberáme v tejto podkapitole.  

Rezervy (možné úspory) v systéme  

Konsenzuálna zhoda zainteresovaných strán bola na neefektívnosti vynakladania zdrojov na lieky s možnosťou 

dosiahnuť úspory. To aké veľké úspory to sú a v ktorých oblastiach je možné ich dosiahnuť je však predmetom 

diskusií. O konkrétne zadefinovanie oblastí úspor a ich potenciálu sa pokúsili regulátor (analýza Revízia výdavkov 

na zdravotníctvo II od UHP a IZP, 2019) a tiež ZP, ktoré majú o výdavkoch v zdravotníctve dobrý prehľad vďaka 

dátam a priamej komunikácii s PZS.  

ZP dlhodobo poukazujú na to, že rezervy je možné dosiahnuť aktívnejšou prácou regulátora, ktorému regulačné 

nástroje v jeho kompetencii umožňujú do veľkej miery neefektívnosti odstrániť. Veľkú kritiku si ministerstvo 

vyslúžilo nedodržiavaním zákona v prípade revízie úhrad a pri externom referencovaní cien, stále otvorený je 

kvôli nedotiahnutej legislatíve aj inštitút podmienenej kategorizácie (dodatočné vyhodnocovanie limitov úhrad). 

Tu sa identifikované rezervy podľa slov ZP pohybujú na úrovni viac ako 100 miliónov eur ročne. ZP Dôvera 

vypočítala za celý sektor možné úspory nasledovne (Trend Zdravotnícky manažment, 2020): 

• revízia úhrad - ročne 35 miliónov eur 

• externé referencovanie (medzinárodné porovnávanie cien liekov) - ročne 50 miliónov eur  

• vyrovnávací rozdiel -  ročne 8-10 miliónov eur 

Ďalším zdrojom úspor môže byť podľa VšZP, prehodnocovanie ZKL v zmysle vyraďovania liekov. Hrubý odhad 

VšZP k možným úsporám v prípade revidovania ZKL v ktorom je údajne viacero liekov, ktoré by už bolo možné 

vyradiť kvôli ich obsolentnosti je 30-40 miliónov eur (Trend Zdravotnícky manažment, 2020). 

Potencionálne zdroje úspor identifikovali ZP aj pri centrálnych nákupoch liekov a využívaní generických 

a biosimilárnych liekov (rozhovory s ZP). Toto potvrdila aj štúdia INEKO z 2021. 

Aj regulátor v uplynulých rokoch hľadal v systéme možné úspory a v roku 2019 v Revízií výdavkov na 

zdravotníctvo II identifikoval 10 opatrení (tabuľka 11) s celkovým ročným potenciálom úspor vo výške 216 

miliónov EUR, pričom už v roku 2020 mala byť dosiahnutá úspora 114 miliónov Eur. (UHP a IZP, 2019). 
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TABUĽKA 11: OPATRENIA – ÚSPORY VZP VOČI ROKU 2019 

 

Zdroj: (UHP a IZP, 2019), strana 26 

S odstupom času (spáva ÚHP z 2021) vieme povedať, že pri vyberaní úspor zo systému zatiaľ MZ SR neobstálo, 

niektoré opatrenia revízie výdavkov na zdravotnícvo sa nedarí uskutočniť, iné iba čiastočne. Ide navyše o časovo 

náročnú záležitosť (tabuľka 12). 

TABUĽKA 12: PLNENIE OPATRENÍ Z REVÍZIE VÝDAVKOV NA ZDRAVOTNÍCTVO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚHP 2021, Poznámka: červená: neplní sa, šedá farba: opatrenie sa nevyhodnocuje, oranžová plní sa len 

čiastočne, zelená: splnené, tmavo zelená: splnené na viac ako 100% 
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Plán Obnovy  

V slovenskom Pláne Obnovy nie sú na lieky vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Prípadné úspory z centrálnych 

nákupov nemocníc by sme skôr mohli zaradiť do kategórie potencionálnych úspor (písali sme o nich v 

predchádzajúcej časti). Hoci priamo na lieky zdroje z EÚ nepôjdu, má zmysel uvažovať o ich využití aj v súvislosti 

s liekmi. Ako príklad uvádzame možné prepojenie na nemocničnú starostlivosť v prípade ATMP, kde v malom 

množstve prípadov sa liek musí podávať pri hospitalizácií pacienta a je potrebné mať špeciálnu nákladnú 

technológiu a vybavenie – teda excelentnosť. V tomto smere je susedné ČR výrazne popredu, do svojho Plánu 

Obnovy zahrnulo aj budovanie centra excelentnosti pre onkologickú liečbu v ktorom bude možné liečiť pacientov 

automaticky aj pomocou všetkých liekov ATMP (rozhovor s farmaceutickými firmami) (Úrad vlády SR, 2021, Úrad 

vlády ČR, 2021).  

Štátny rozpočet, výber poistného 

Hlavnú časť výdavkov na zdravotníctvo vrátane liekov pokrýva verejné zdravotné poistenie. Nakoľko zdroje na 

financovanie liekov sa odvíjajú od celkových zdrojov v zdravotníctve, pri diskusii o finančných prostriedkoch 

v liekovej politike nie je možné obísť túto širšiu perspektívu. Rozoberáme odkiaľ príjmy ZP pochádzajú 

a upozorňujeme na s tým spojené problémy. 

Príjmy ZP je možné klasifikovať do niekoľkých kategórií (VšZP, 2021) 

• príjmy z výberu poistného za ekonomicky aktívnych poistencov 

• príjmy za poistencov štátu (zo štátneho rozpočtu) 

• príjmy od iných ZP – prerozdeľovací mechanizmus – z pohľadu VZP ako celku irelevantné 

• iné nedaňové príjmy (nakladanie s vlastníctvom ZP, kapitálové príjmy, úroky z úverov, pôžičiek a vkladov, 

administratívne poplatky, granty a transfery) – z celkovej výšky príjmov len asi 1% 

• vklad do základného imania VšZP (opakovane sa navyšuje ZI VšZP, v 2020 išlo o sumu 198 mil. eur, 

v  2022 bol schválený peňažný vklad prostredníctvom štátnych finančných aktív v hodnote 120 mil. eur)  

Najväčšiu časť príjmov tvoria každý rok príjmy z výberu poistného za ekonomicky aktívnych poistencov (približne 

77% v 2020, ÚDZS 2021). Systém ma viacero výhod aj nevýhod o ktorých sa dá dlho a obsiahlo debatovať, 

podstatné je uvedomiť si, že veľkosť príjmov závisí od ekonomickej aktivity poistencov. Zdravotníctvu plynú 

z tohto zdroja dostatočné príjmy keď sa ekonomike darí a ľudia sú zamestnaní. Naopak, príjmov do zdravotníctva 

plynie menej v čase ekonomickej recesie (napríklad príjmy ZP v 2020 výrazne zasiahla pandémia COVID-19) 

a zvýšenej nezamestnanosti resp. keď naberá na objeme percento ľudí na dôchodku, materskej atď. Napriek tejto 

nevýhode považujeme tieto zdroje za stabilnú súčasť systému a zmenu v systéme výberu poistného od 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva v najbližšej dobe neočakávame aj z toho titulu, že ide o veľmi politicky citlivú 

záležitosť (Pažitný, Zajac 2021). 

Druhá najväčšia a každoročne najdiskutovanejšia položka príjmov sú príjmy za poistencov štátu (deti, študenti, 

dôchodcovia, nezamestnaní, na invalidnom dôchodku, na materskej atď.). Tu nastali v poslednom období zásadné 

zmeny. Do roka 2019 sa používalo arbitrárne percento za poistencov štátu s funkciou poistnej sadzby, 

vymeriavacieho základu a počtu poistencov štátu. Výška sadzby sa menila nielen na ročnej báze ale aj 2 krát či 

v 2019 dokonca 3 krát počas roka keď štát potreboval akútne dofinancovať zdravotníctvo. Od roku 2020 sa 

systém zmenil, odteraz sa platba štátu určuje technokraticky na MF SR a následne sa schváli v zákone o štátnom 

rozpočte ako fixná suma (tabuľka č.13) (Pažitný, Zajac 2021). Kritika nového nastavenia spočíva v tom, že takto 

nastavená fixná suma nemá anticyklický atribút, ktorý včas zabezpečí vykrytie výpadkov zdrojov od ekonomicky 

aktívnych poistencov v prípade recesie (rozhovory so ZP). 

Negatívne vnímajú pokles platby za poistencov štátu pod úroveň 4% aj oslovení stakeholderi (nielen ZP ale aj PO, 

lekári či farmaceutický priemysel). V tabuľke 14 je vidieť kontinuálne klesajúci podiel tejto skupiny príjmov na 

celkových príjmoch poisťovní. Zatiaľ čo v roku 2009 tvorila táto skupina príjmov 35% zdrojov, dnes sa blížime 

k 22% (tabuľka 14).  
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TABUĽKA 13: SADZBA ODVODOV ZA POISTENCOV ŠTÁTU 

 

Zdroj: Pažitný a Zajac, 2021, strana 86 

Tabuľka 14: Platba štátu za poistenca štátu ako % na príjmoch ZP 

Zdroj: Pažitný a Zajac, 2021, strana 87, Poznámka: roky 2016-2019 sú skutočnosť, 2020 je očakávaná skutočnosť 

a 2021-2023 je návrh rozpočtu verejnej správy.   

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Podiel 

platby za 

poistencov 

štátu/príjmy 

ZP 

35% 38% 34% 36% 33% 30% 32% 32% 28% 25% 23% 22% 25% 24% 22% 
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Platba za poistencov štátu je podľa autorov Pažitný a Zajac kľúčovou pri odhadoch objemu zdrojov ZP 

v najbližších rokoch. V roku 2021 namodelovali tri možné scenáre vývoja platby za poistencov štátu (scenár podľa 

rozpočtu, expertného odhadu a scenár na úrovni 5% sadzby) a vypočítali s akými príjmami by v takom prípade 

mohli v ZP v budúcnosti rátať a aký podiel na HDP by tieto zdroje na zdravotníctvo predstavovali (tabuľka 15). 

Tabuľka 15: Výdavky na zdravotníctvo ako % HDP, scenáre vývoja podľa platby za poistenca štátu 

 Zdroj: Pažitný a Zajac, 2021, strana 90, Poznámka: roky 2016-2019 sú skutočnosť, 2020-2023 je návrh rozpočtu 

verejnej správy, 2024-2030 sú predikcie autorov 

Autori dospeli k záveru, že Slovensko sa momentálne (scenár rozpočet resp. odhad) neuberá smerom dobiehania 

vyspelejších krajín. Naopak, zníženie platby štátu za poistencov štátu na úroveň pod 4% výrazne znížilo prílev 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Slovensko sa v dôsledku tohto výpadku nezaradilo medzi iné krajiny EÚ, v 

ktorých podiel výdavkov na zdravotníctvo na HDP rastie rýchlejšie ako ekonomika (Pažitný a Zajac, 2021). 

Na záver tejto časti venovanej celkovým zdrojom v zdravotníctve venujeme ešte pozornosť daňovým príjmom 

v súvislosti so samotnými liekmi. 

Podľa Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024 (MF SR, 2021), ministerstvo počíta s nárastom 

výdavkov na lieky v dôsledku starnutia populácie a odhaduje, že bez zmien akýchkoľvek politík je potrebné 

v najbližších 3 rokoch pridať na lieky 10 miliónov EUR ročne (tabuľka 16). 

TABUĽKA 16: ZMENY VÝDAVKOV VOČI ROKU 2021 – VZP- BEZ ZMIEN POLITÍK 

 

Zdroj: MF SR, 2021, strana 118  
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Rozpočet tiež uvádza, že v prípade zavedenia zmien v liekovej politike je potrebné vyčleniť dodatočné finančné 

prostriedky na inovatívnu liečbu (tabuľka 17). V najbližších 3 rokoch by podľa ministerstva malo ísť o sumu 119 

miliónov eur, čo nepokrýva stakeholdermi odhadnutý “gap v inovatívnej liečbe“ v plnej výške. 

TABUĽKA 17: ZMENY VÝDAVKOV VOČI ROKU 2021 – VZP – ZMENY POLITÍK 

 2022 2023 2024 

Inovatívna liečba 14 miliónov eur 43 miliónov eur 62 miliónov eur 

Zdroj: MF SR, 2021, str. 120  

Spoluúčasť pacienta 

Spoluúčasť pacientov na financovaní ZS u nás nie je veľmi veľká, existujú však už oblasti ZS v ktorých sa stala 

bežnou súčasťou našich výdavkov (zubná ambulancia, okuliare, kúpele či lieky). Práve doplatky na lieky už dnes 

pre niektorých pacientov (najmä s chronickými ochoreniami) predstavujú veľkú finančnú záťaž. Pre tých 

najzraniteľnejších bol z tohto dôvodu zavedený ochranný limit na doplatky liekov, ktorý chráni pacientov pred 

katastrofickými výdavkami na lieky. Pre určitú skupinu pacientov (seniori, fyzické osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, deti do 6 rokov) tak platí, že po prekročení limitu spoluúčasti, zákon nariaďuje ZP uhradiť pacientovi 

čiastku o ktorú bol limit prekročený (aktuálne znenie zákona 363/2011). 

Z pohľadu celkových výdavkov na lieky platí, že samotní pacienti hradia už dnes asi štvrtinu nákladov na lieky 

z vlastného vrecka, zvyšok je hradený ZP. Podľa údajov NCZI z celkových nákladov na lieky vo výške 1 827.9 

milióna eur za rok 2020 tvorili úhrady samotnými pacientami 438.5 milióna eur (24%) (graf 17). Na voľnopredajné 

lieky vynaložili Slováci ďalších 194.7 milióna eur (údaj za rok 2020) (NCZI, 2021). 

GRAF 17: SPOTREBA VYDANÝCH LIEKOV PODĽA ÚHRADY 

 

Zdroj: podľa dát NCZI, 2021 

Diskusia o tom, či je to málo alebo veľa má na Slovensku politický rozmer, ani oslovení stakeholderi sa pri otázke 

na výšku spoluúčasti pacienta pri liekoch nezhodnú. V každom prípade platí, že správne regulovaná spoluúčasť 

pacienta na výdavkoch na lieky je taktiež validným zdrojom finančných prostriedkov nielen u nás, ale vo všetkých 

európskych krajinách. V niektorých z nich je dokonca bežné, že pacienti si v plnej výške hradia aj také lieky ako 

antibiotiká, antihistaminiká, lieky na bolesť hlavy. Argumentom v prospech takejto spoluúčasti je kontrola 

nadspotreby liekov (INESS 2020). 

Zhrnutie a diskusia: Slovensko je na ceste k tomu stať sa jednou z najstarších krajín v Európe čo považujeme 

za jednu z najväčších výziev zdravotníctva v strednodobom a dlhodobom horizonte. Prognózy vývoja hovoria 

24%

76%

Spotreba vydaných liekov podľa úhrady v mil. eur 

(2020)

úhrada pacientom úhrada ZP
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o dosiahnutí hranice I milióna seniorov už v roku 2025. Predpokladať, že ZP budú bez navýšenia rozpočtu 

schopné zaplatiť za väčší objem spotrebovaných liekov (v dôsledku nárastu počtu seniorov a ochorení) a zároveň 

financovať prichádzajúce inovatívne lieky len z dosiahnutých úsporných opatrení je odvážne, a to aj v prípade, ak 

by sa podarilo úspešne zo systému vyťažiť všetky identifikované rezervy (zatiaľ nie veľmi úspešné presadzovanie 

úsporných opatrení identifikovaných regulátorom v Revízií výdavkov na zdravotníctvo II to potvrdzuje). Zvyšné 

výdavky bude preto pravdepodobne potrebné zafinancovať inými spôsobmi.  

Momentálne sú k dispozícií a využívajú sa aj finančné prostriedky z EÚ, napr. z Plánu Obnovy, ktoré však 

s financovaním liekov nepočítajú.  

Časť výdavkov na lieky si hradia aj samotní pacienti, a to cez spoluúčasť, ktorá už dnes tvorí približne 24% z 

celkového objemu výdavkov na lieky. Pre tých najzraniteľnejších bol z tohto dôvodu zavedení ochranný limit na 

doplatky liekov, ktorý chráni pacientov pred katastrofickými výdavkami na lieky. 

Jednoznačne najvýznamnejším zdrojom finančných prostriedkov je dnes výber poistného a štátom hradená platba 

za poistenca štátu. Príjmy z výberu poistného za ekonomicky aktívnych poistencov (približne 77% v 2020) sú z 

pohľadu objemu kľúčové. Systém ich výberu ma viacero výhod aj nevýhod o ktorých sa dá dlho a obsiahlo 

debatovať, podstatné je uvedomiť si, že veľkosť príjmov závisí od ekonomickej aktivity poistencov čo je v čase 

ekonomickej recesie a pri starnúcej populácií rizikové. Napriek tejto nevýhode považujeme tieto zdroje za 

stabilnú súčasť systému a zmenu v systéme výberu poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva v najbližšej 

dobe neočakávame aj z toho titulu, že ide o veľmi politicky citlivú záležitosť. 

Najdiskutovanejšiu položkou príjmov VZP sú každoročne príjmy za poistencov štátu (deti, študenti, dôchodcovia, 

nezamestnaní, na invalidnom dôchodku, na materskej atď.). Tu nastali v poslednom období zásadné zmeny. Do 

roka 2019 sa používalo arbitrárne percento za poistencov štátu s funkciou poistnej sadzby, vymeriavacieho 

základu a počtu poistencov štátu. Od roku 2020 sa systém zmenil, odteraz sa platba štátu určuje technokraticky 

na MF SR a následne sa schváli v zákone o štátnom rozpočte ako fixná suma. Kritika nového nastavenia spočíva 

v tom, že takto nastavená fixná suma nemá anticyklický atribút, ktorý včas zabezpečí vykrytie výpadkov zdrojov 

od ekonomicky aktívnych poistencov v prípade recesie. Problematicky vnímajú pokles platby za poistencov štátu 

pod úroveň 4% aj oslovení stakeholderi, trend posledných rokov je kontinuálne klesajúci podiel tejto skupiny 

príjmov na celkových príjmoch poisťovní. 

V súvislosti s finančnými zdrojmi adresovanými na lieky je potrebné sa pozrieť aj na Návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2022-2024, v ktorom ministerstvo počíta s nárastom výdavkov na lieky v dôsledku starnutia 

populácie a odhaduje, že bez zmien akýchkoľvek politík je potrebné v najbližších 3 rokoch pridať na lieky 10 

miliónov EUR ročne. V návrh sa tiež počíta so zavedením zmien v liekovej politike na ktoré ministerstvo vyčlenilo 

dodatočné finančné prostriedky na inovatívnu liečbu. V najbližších 3 rokoch by podľa ministerstva malo ísť o sumu 

119 miliónov eur, čo nepokrýva stakeholdermi odhadnutý “gap“ v inovatívnej liečbe – 100-200 miliónov eur 

v plnej výške. 

4.5 Ďalšie identifikované problémy 

Identifikovali sme počas rozhovorov aj ďalšie problémy, ktorým v stručnosti dávame priestor.  

Zmena pravidiel predpisovania liekov. Na iniciatívu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v reakcii na 

problém s tzv. delegovanou preskripciou, schválili poslanci koncom roka 2021 pozmeňujúci návrh k novele zákona 

362/2011 s účinnosťou od 1.1.2022. Zmena, ktorú tento návrh priniesol sa týkala delegovania predpisovania 

medzi špecialistami a všeobecnými lekármi. Nakoľko schváleniu novely bezprostredne nepredchádzala debata o 

pripravovaných zmenách preskripcie liekov so zainteresovanými stranami, viacerí predstavitelia odborných 

lekárskych spoločnosti ju následne kritizovali a požadovali od MZ SR nápravu. Slovenská lekárska komora 

poukázala na to, že novelou bol zásah všeobecného lekára do procesu starostlivosti pacientov s viacerými 

ochoreniami výrazne obmedzený, ich kompetencie boli oklieštené. Lekárska komora tiež vyjadrila obavu, že 

ústavné zariadenia, ktoré nemajú špecialistov vo všetkých odboroch budú mať problém pacientovi po prepustení 

domov predpísať lieky (Zdravotnícke noviny online, 2022).   
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Naopak, argument zo strany zástupcov všeobecných lekárov ozrejmoval, že delegovanie predpisovania liekov na 

všeobecného lekára ich administratívne neprimerane zaťažuje a v minulosti niektorí všeobecní lekári obdržali 

pokutu za recepty „delegovanej preskripcie“, ak neboli dodržané indikačné obmedzenia lieku (Spoločnosť 

všeobecných lekárov Slovenska, 2022). Dáta od NCZI vyžiadané od odborných asociácií lekárov neskôr ukázali, 

že delegovaná preskripcia v skutočnosti nedosahuje extrémne rozmery a v roku 2021 tvorila len približne 10% 

z celkového počtu receptov (rozhovory so zástupcami lekárov). 

MZ SR k dňu 15.2.2022 vydalo rozhodnutie, ktorým čiastočne stav po novele koriguje a podľa ktorého všeobecní 

lekári môžu naďalej predpisovať lieky na základe odporúčania špecialistu, ktoré bolo vydané pred 1.1.2022, a to 

najviac počas jedného roka. Špecialisti dostali tiež príkaz pri ďalších lekárskych vyšetreniach pacientovi lieky 

predpísať (MZ, 2022).  

Aj napriek tomuto kroku, zástupcovia odborných asociácií naďalej poukazujú na reálnu hrozbu sťaženej 

dostupnosti k liekom pre pacienta, ktorý môže mať problém sa dostať k svojmu lieku ak sa mu včas nepodarí 

liek zabezpečiť u svojho špecialistu. Obzvlášť ohrozená je napr. skupina diabetikov. Otvorená ostáva aj otázka 

zodpovednosti za prípadné zhoršenie stavu pacienta ak mu všeobecný lekár nebude schopný cez delegovanú 

preskripciu predpísať liek, ktorý súrne potrebuje (rozhovory so zástupcami lekárov).   

Centrálne nákupy. V súlade so Zákonom č. 581/2004 Z. z. - o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MZ SR môžu zdravotné 

poisťovne alebo aj samotné ministerstvo realizovať centrálne nákupy liekov zo ZKL s cieľom dosiahnuť čo 

najnižšie náklady na lieky. V 2018 tvorili lieky nakupované touto formou asi 13% hodnoty všetkých predpísaných 

liekov (UHP a IZP, 2019). 

Z pohľadu ZP ide o nástroj šetrenia finančných prostriedkov, ktorý by radi vo väčšej miere využívali. Zatiaľ čo 

súkromné ZP Dôvera a ZP Union sa pri centrálnych nákupoch musia riadiť nariadeniami podľa Obchodného 

zákonníka, štátna VšZP zákonom o verejnom obstarávaní, čo je pre VšZP veľkou nevýhodou (rozhovory s ZP 

a farmaceutickým priemyslom). 

Pre farmaceutické firmy/distribútorov tiež môže byť motivačné sa zapojiť do centrálnych nákupov (UHP a IZP, 

2019) avšak centrálny nákup v tej podobe ako funguje dnes prináša so sebou aj značnú nepredvídateľnosť a riziko. 

Víťaz sa totiž zaväzuje na určité obdobie (rok-dva) dodávať liek za vysúťaženú cenu, avšak nemá garantovaný 

objem predaj svojho lieku v určitom objeme (o užívaní konkrétneho lieku rozhoduje lekár, nie ZP). Ani nariadenia 

ministrov (Kálavskej aj Lengvarského), ktoré nariaďovali PZS používať vysúťažené lieky neprinieslo želaný efekt 

a je preto otázne či nastavené podmienky budú v budúcnosti pre farmaceutické firmy dostatočne atraktívne, aby 

mali chuť sa zapojiť do centrálnych nákupov (rozhovory s ZP a farmaceutickým priemyslom). 

Kategorizácia liekov 

Ako sme už naznačili, kategorizácia liekov je kľúčový regulačný nástroj liekovej politiky. Samotná jej existencia na 

zabezpečenie efektívneho rozdeľovania zdrojov nestačí, musí byť aj dobre nastavená (regulátor by mal jej 

nastavenie po určitej dobre prehodnocovať), funkčná a vykonávať ju musí profesionálny tím, ktorý v rámci 

stanovených pravidiel dokáže objektívne posúdiť, či má byť liek zaradený do ZKL.  

Podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý v roku 2021 preskúmal kategorizačný proces liekov 

za obdobie rokov 2017-2019 nebola kategorizácia optimálne nastavená. Za problematické označil 

vyhodnocovanie nákladovej efektivity bez farmako-ekonomických modelov (väčšia subjektivita, nižšia 

transparentnosť), neuvádzanie mien posudzovateľov (nízka transparentnosť) a absenciu expertného tímu 

(Najvyšší kontrolný úrad, 2021). 

Úhradové skupiny 

Na ďalšie problémy v súvislosti s kategorizáciou nás upozornili oslovení stakeholderi. Pri zmienke o slabej 

konkurencii liekov na slovenskom trhu sa spomínajú úhradové skupiny, momentálny ich systém pozná celkovo 

879. Úhradová skupina obsahuje lieky s rovnakou terapeutickou indikáciou (slúžia na liečbu rovnakej diagnózy, 

majú podobný účinok), jeden liek je v skupine tzv. referenčný (s minimálnym možným doplatkom pacienta). Cena 

ostatných liekov v skupine sa vypočíta ako rozdiel ceny určenej výrobcom a ceny najlacnejšieho lieku. Úhradové 
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skupiny tak priamo vplývajú na vytváranie konkurencie na trhu čo pochopiteľne vedie k existencii odlišných 

názorov medzi stakeholdermi. Zatiaľ čo inovatívne farmaceutické firmy a PO preferujú väčšie množstvo skupín 

(viac skupín = menšia konkurencia v jednej skupine, znížené riziko doplatkov pre pacientov, lepšia zameniteľnosť 

v rámci jednej skupiny), ZP sa v minulosti pokúšali o vytvorenie tzv. jumbo klastrov kde je v jednej skupine viacero 

konkurujúcich si liekov (rozhovory s stakeholdermi). 

Revízia úhrad 

Revízia úhrad upravená vyhláškou 435/2011 a jej novelami je často označovaná za veľmi problematickú. Ide 

o kvartálne prehodnocovanie toho, či sú lieky spadajúce do danej úhradovej skupiny zaradené správne, a či je 

cena za štandardnú terapeutickú dávku liečiva pri všetkých liekoch v skupine stanovená správne. Problematické 

sa zdajú byť nepravidelnosť revízie, a dôslednosť jej vykonania (ZP Dôvera v tejto veci dokonca zažalovala MZ 

SR) (rozhovory so stakeholdermi).   

Vznik HTA agentúry 

Zákon 358/2021 o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve s účinnosťou od 1.1.2022 

umožnil vznik prvej HTA agentúry na Slovensku. Ide tak o splnený politický záväzok súčasnej vlády, ktorá sa 

v programovom vyhlásení zaviazala k vytvoreniu národnej HTA agentúry. Väčšina oslovených stakeholderov sa 

vyjadrila pozitívne k myšlienke samotnej existencii inštitútu, ktorého primárnou úlohou bude odborne 

posudzovať zdravotnícke technológie (aj lieky) a tým napomáhať pri hľadaní hodnoty za peniaze v našom 

zdravotnom systéme. K vzniku inštitútu sme však zachytili množstvo výhrad. 

Za problematické sú považované jeho samostatnosť, odborná úroveň hodnotiteľov, financovanie, či zvolený 

koncept hodnotenia. 

Zhoda všetkých strán je na tom, že expertíza tímu v agentúre HTA musí byť naozaj veľmi dobrá, inak hrozí, že 

prínos agentúry bude nízky. V tejto súvislosti vznikla obava oslovených stakeholderov, ktorí zo svojich vlastných 

skúsenosti vedia (ministerstvo, ZP aj farmaceutické firmy v uplynulých rokoch budovali vlastný HTA kolektív 

expertov), že veľmi kvalitných ľudí špecializujúcich sa na HTA je na Slovensku extrémne málo (rozhovory s ZP, 

farmaceutickými firmami, regulátorom, PO). 

Otázne je podľa ZP aj budovanie agentúry ako samostatnej inštitúcie, ktorá je odčlenená od MZ SR no bude jej 

poradným orgánom rovnako ako aj Kategorizačná komisia pre lieky, ktorá tiež HTA vykonáva (nevyjasnenosť 

zdvojenej funkcie orgánov). Odporúčania niektorých ZP či farmaceutických firiem zaradiť agentúru pod ŠÚKL 

(ako je tomu v ČR) kde už expertíza na analyzovanie klinického prínosu liekov existuje, neboli vypočuté 

(rozhovory s ZP, farmaceutickými firmami).  

Za nešťastné rozhodnutie je považované aj financovanie činnosti HTA agentúry výlučne zo VZP. Niektoré krajiny 

(napr. Francúzsko) aplikujú zmiešané financovanie zo zdrojov ZP ale aj farmaceutických firiem, ktoré majú tiež 

záujem, aby sa kvalitne posudzovali zdravotnícke technológie a preto sú ochotné spolufinancovať chod HTA 

agentúr. Navyše, HTA agentúra pri tomto financovaní nie je povinným verejným obstarávateľom (rozhovory s ZP, 

regulátorom). 

Poslednou výhradou je koncept fungovania inštitútu. Sú indície podľa ktorých sa HTA agentúra bude zameriavať 

na štúdium zahraničných štúdií a preberanie odporúčaní zahraničných HTA agentúr bez adekvátneho zohľadnenia 

ekonomických, ako aj ďalších dimenzií HTA Core modelu (problém transferability výsledkov štúdií) a nemá 

v náplni tvoriť farmako-ekonomický model (rozhovory s ZP, farmaceutickými firmami, regulátorom, PO). 

Štandardná dávka liečiva (ŠDL) a Definovaná denná dávka (DDD) 

V oboch prípadoch ide o základnú jednotku fungujúcu na podobnom princípe ako „jednotková cena“. ŠDL je 

jednotka, ktorá sa používa pri posudzovaní farmako-ekonomického rozboru. DDD je merná jednotka stanovená 

WHO pričom ale nemusí nevyhnutne odrážať odporúčané dávkovanie alebo predpísanú dennú dávku (závisí od 

pacienta). Problém občas nastáva v procese kategorizácie kde zamieňanie si tohto pojmu občas spôsobuje 

nesprávnu kalkuláciu úhrady lieku zaradeného do kategorizácie (rozhovor s farmaceutickými formami, AIFP). 
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Lieková knižka 

Ideálnym nástrojom pre lekárov je elektronická lieková knižka v ktorej lekár vidí kto, aké lieky a kedy pacientovi 

predpísal a ktoré si pacient v minulosti naozaj aj vybral z lekárne. Takýto nástroj už dnes majú lekári k dispozícií 

a považujú ho za veľký prínos pre vykonávanie ich dennej praxe. Využívanie liekovej knižky však má viaceré úzke 

miesta na ktoré v rozhovoroch sami poukázali. V súčasnosti existujú Liekové knižky od jednotlivých ZP ale aj 

lieková knižka eZdravie od NCZI.  

Zatiaľ čo liekové knižky ZP sú rozšírenejšie a obsiahlejšie (ZP Dôvera má napr. dostupné aj laboratórne výsledky), 

ich problém je v tom, že nie sú prepojené a po prechode pacienta do druhej ZP dáta o predpísaných liekoch nie 

sú ďalej prístupné. Lieková knižka dostupná cez eZdravie tento problém nemá ale limituje ju elektronicky 

výmenný lístok, ktorý všeobecní lekári využívajú len v malej miere. Za nie príliš optimálne považujú niektorí lekári 

nastavenie histórie liekovej knižky len na 6 mesiacov, uvítali by aj dlhšie časové obdobie (rozhovory s lekármi). 

Dostupnosť dát, transparentnosť 

Napriek rozšírenému názoru, že dáta o liekoch na Slovensku vôbec nemáme, nie je to celkom pravdivé 

tvrdenie. Podľa oslovených stakeholderov napr. dáta o spotrebe liekov v skutočnosti na Slovensku máme 

(zbierame dokonca viac dát ako v iných sektoroch zdravotníctva), ale zbierame ich zle. Zber dát je nejednotný, 

prebieha rôznymi aktérmi trhu v rôznom čase a s využitím rôznych programov. Zbierajú sa nasledovné informácie 

o liekoch (rozhovor s regulátorom):  

I. Informácie o dovoze (hlásenie výrobcu/držiteľa) zbiera ŠÚKL na kvartálnej báze. Zbierajú sa informácie 

o tom aké šarže sú kde naskladnené (cez ŠÚKL kód dohľadateľné). 

II. Údaje o spotrebe liekov (koľko bolo z lekární vydaných liekov) zbiera NCZI a spracováva ich interne 

s odstupom niekoľkých mesiacov  

III. ZP zbierajú údaje o úhradách za lieky 

Z pohľadu práce s dátami toto nie je optimálne nastavenie, lebo je potrebné dáta vyžiadať od rôznych subjektov 

a prepojiť ich zmysluplne tak, aby sa dalo ďalej s dátami pracovať  

Názor o neexistencii dát je pravdepodobne výsledkom toho, že dáta nebývajú verejne dostupné, resp. ak aj 

sú, tak len agregované (chýba detail liekov) a publikované v nevhodne spracovanom hlásení. Analytici (mimo 

analytických kapacít ZP a regulátora) tak často narážajú na problém s dostupnosťou dát. NCZI síce za posledných 

pár rokov začalo na svoju stránku pridávať 1/4 ročné výkazy spotreby liekov, ale po zmene metodiky sa z nich 

vytratila výška úhrady (kvôli ochrane obchodného tajomstva- MEAs), čím sa stal systém menej transparentným 

(rozhovory so stakeholdermi).  

V súvislosti s inovatívnymi liekmi je otázka zberu dát od pacientov a ich ošetrujúcich lekárov tiež dôležitým 

bodom do diskusie. Ak totiž plánujeme do budúcna zaviesť kontrolu kategorizovaných liekov s cieľom vylúčiť tie 

ktoré sa neosvedčili, budeme potrebovať dáta o ich klinickom prínose (zlepšení zdravotného stavu pacientov). 

Takýto zber dát by mal byť dobre nastavený (ktoré parametre sa budú sledovať) systematický a začať čím skôr 

(rozhovory so stakeholdermi) no pritom nesmie dôjsť k porušeniu ochrany práv pacientov ako to je v prípade 

Národného registra prijímateľov ZS (rozhovor so zástupcami PO). 

Prvou lastovičkou v tomto smere je projekt Health Data Value (prípravná fáza beží od apríla 2020) (Amcham, 

2022) a niektoré pacientske registre (len pár je skutočne funkčných).  
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5. Návrh konceptu zmien liekovej politiky 

5.1 Stratégia, príprava na budúcnosť 
V oblasti liekovej politiky momentálne chýba strategický plán so strednodobým (3-5 rokov) a dlhodobým (viac 

ako 5 rokov) horizontom. Žiadny dokument ucelene problematiku liekovej politiky adresne nepokrýva, pre túto 

oblasť je charakteristické krátkodobé plánovanie, ktoré sa odvíja od schváleného rozpočtu (obdobie max 1 roku). 

Absencia stratégie významne sťažuje prácu ZP v snahe o zabezpečenie ZS pre svojich poistencov a dosiahnutie 

vyváženého hospodárenia s verejnými zdrojmi (rastie obava udržateľnosti liekovej politiky s príchodom drahých 

liekov pri ktorých nie je bez stratégie jasné, aký prístup zvolí regulátor) ako aj prácu firiem z farmaceutického 

priemyslu pri tvorbe ich business plánov (rozhovory s stakeholdermi).  

Bez stratégie je tvorba legislatívy nesystémová, zákony sa menia pričasto (na pochode) a mnohokrát skôr plátajú 

vzniknutý stav, než aby prinášali výraznú reformu. Stráca sa právna istota a predvídateľnosť práva, čo znižuje 

atraktívnosť trhu.  

Pritom viacerí oslovení stakeholderi sa zhodli na tom, že lieková politika v súčasnej podobe potrebuje zásadnú 

zmenu, ktorá pomôže nielen odstrániť súčasné úzke miesta (nedostupnosť a výpadky liekov, priveľa výnimiek, 

nedostatočná práca s dátami atď.) ale bude odpoveďou aj na príležitosti (lieky s lepšími klinickými výsledkami 

zachraňujúce život a zvyšujúce jeho kvalitu, biosimilárne lieky) a riziká (starnúca populácia, nízka konkurencia na 

trhu ako dôsledok pokračujúceho odchodu farmaceutických firiem z trhu).   

Odporúčaním autorov je pripraviť v dialógu so zainteresovanými stakeholdermi vrátane MF SR 

a PO strategický plán na strednodobé až dlhodobé obdobie. 

Plán by sa mal odvíjať od ucelenej vízie zdravotníctva, kde sa na liekovú politiku nepozerá izolovane ale v 

nadväznosti na iné oblasti poskytovania ZS. Príkladov presahov, nad ktorými sa treba zamyslieť bude naozaj veľa, 

na ilustráciu uvádzame jeden. Úprava regulácie vstupu generických a biosimilárnych liekov (späť na jednoprahový 

vstup) s najväčšou pravdepodobnosťou neprinesie dostatočný želaný efekt ak úplne rezignujeme na snahu 

motivovať lekárov či lekárnikov k ich predpisovaniu resp. snahu edukovať lekárov a pacientov v tejto téme.  

V budúcnosti budú na trh prichádzať nové, drahé lieky, ktoré sa nebudú týkať len onkológie ale aj chronických 

ochorení ako diabetes či kardiovaskulárne problémy. Ich vysoká cena bude pre náš úhradový systém predstavovať 

úplne novú výzvu.  

Našim odporúčaním je už teraz sa pripraviť na príchod týchto liekov uskutočním horizon scaninngu (ideálne v 

spolupráci s farmaceutickými firmami), posilňovaním regulačných nástrojov (napr. MEA avšak nielen finančné ale 

aj výkonnostné) a debatou o iných zdrojoch financovania (fond na inovatívnu liečbu) či úplne nových konceptoch 

v zdravotníctve (Value-based health care) (viď text nižšie). 

Súčasťou prípravy plánu by mala byť aj a príprava scenárov vývoja v súvislosti so starnúcou populáciou. 

V neposlednom rade je strategický plán potrebné prepojiť na financovanie.   

Čo je to Fond na inovatívnu liečbu? 

V Európe sa v posledných rokoch začal objavovať nový model financovania inovatívnej liečby. Ide o rôzne druhy 

fondov s akumulovanými finančnými prostriedkami, z ktorých sa hradí inovatívna liečba. Existuje viacero 

rozličných foriem takýchto fondov. Firth a kolegovia v 2020 identifikovali v EÚ nasledovné typy: 

1. Fond zameriavajúci sa inovácie pred schválením EMOu, ktorým sa udeľuje povolenie na dočasné 

použitie (1-2 roky) (Francúzsko) 

2. Fond na súbežné financovanie vysoko účinných liekov (Taliansko) 

3. Fond umožňujúci skorší vstup vysoko inovatívnych liekov do systému avšak s povinnosťou zberu 

evidencií (klinických aj ekonomických) (ČR a Veľká Británia) 

Francúzky model sa ako jediný snaží umožniť aj vstup takých inovatívnych liekov na trh, ktoré ešte nezískali 

povolenie od EMA. Medzi podmienky kladené na lieky hradené z tohto fondu patria: existencia neuspokojenej 

medicínskej potreby (ide o liek na závažné alebo zriedkavé ochorenia, vo Francúzsku v súčasnosti nesmú byť 
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dostupné žiadne iné vhodné liečby pre túto indikáciu), účinnosť a bezpečnosť liekov musí byť minimálne silne 

predpokladaná (hoci zatiaľ dôkazmi nie dostatočne podložená), je pravdepodobné, že liek ponúkne skutočný 

klinický prínos a zavedenie liečby nemožno odložiť (Firth et al. 2020). 

Model má dve schémy, jednu ktorá sa viaže na konkrétneho pacienta (dominuje) a druhú, ktorá umožňuje prístup 

vopred zadefinovanej špecifickej skupine pacientov (kohort). V druhom prípade môžu byť lieky zaradené do tejto 

platobnej schémy len v prípade, že ich predpíše lekár v nemocnici, pričom financovanie lieku nejde pri jeho podaní 

z klasického rozpočtu danej nemocnice. Definícia skupiny pacientov, ktorým môže byť liek podaný vychádza z 

protokolu na terapeutické použitie. Tento protokol zároveň presne stanovuje ktoré údaje sa budú sledovať 

a kontrolovať počas liečby (príprava na HTA na národnej úrovni). Hoci stanovenie ceny za liek je len čiastočne 

regulované, existuje CAP pri ktorom výrobca musí podľa vopred stanovených pravidiel časť financií vrátiť. 

Celkový objem fondu je približne jedna miliarda Eur ročne (nejde o fixnú čiastku) a patrí medzi úplne najväčšie 

odložiť (Firth et al. 2020). 

Najväčším podľa objemu financií (1 miliarda eur ročne) je taliansky model. Ponúka alternatívny spôsob 

financovania pre lieky, ktoré sú klinicky vysoko účinné, no pridrahé. Asi 50% prostriedkov z tohto fixného 

rozpočtu ide na onkologické ochorenia, fond sa riadi na úrovni regiónov a liek v ňom môže byť zaradený 

maximálne 3 roky. Stanovenie ceny nie je regulované, ale dohodnuté cez MEAs. Aj v tomto prípade však funguje 

strop na výdavky. Ak výdavky na jednotlivý inovatívny liek presiahnu stanovený rozpočet, prekročenie výdavkov 

kompenzuje z časti výrobca (20 %) a z časti ostatné spoločnosti (80 %). Podmienky spôsobilosti pre zaradenie 

lieku do fondu sa vyhodnocujú podľa troch kritérií: neuspokojená medicínska potreba, pridaná terapeutická 

hodnota a kvalita dôkazov (Firth et al. 2020).  

Veľká Británia pôvodne vytvorila fond len na financovanie onkologických liekov. V 2016 však došlo  

k prepracovaniu pôvodného konceptu a jeho začlenenie pod NHS. Schválil sa návrh rozšíriť do budúcnosti fond 

aj na iné oblasti liekov. Tento typ fondu spája možnosť skoršieho prístupu lieku na trh s povinnosťou zberu 

evidencií. Je určený pre lieky, pri ktorých je dostupných málo dát a neistota v klinických alebo ekonomických 

evidenciách bráni konečnému rozhodnutiu HTA agentúry. Jeho na rok viazaný rozpočet je výrazne nižší ako 

v predchádzajúcich prípadoch (cca 340 miliónov libier) a je stanovený účelovo. Zároveň má zavedení 

mechanizmus korekcie nákladov. V prípade, že sa dosiahne stanovený ročný rozpočet a do fondu vstúpi ďalší liek, 

ktorý by mal navýšiť rozpočet, úhrada sa úmerne zníži pre všetky spoločnosti, ktoré dostávajú financovanie 

prostredníctvom fondu odložiť (Firth et al. 2020).  Údaje za roky 2016 - 2019 hovoria o 31 uzavretých MEA, 78 

liekoch a 37 000 pacientov, ktorým bol liek hradený z fondu (INESS 2020). 

Aj v susednej Českej republike vznikol špecificky pre onkologické ochorenia program (fond), ktorého cieľom 

je urýchliť prístup k vysoko inovatívnym liekom a získať reálne evidencie o výsledkoch užívania lieku od pacientov 

v českej populácii, ktoré budú neskôr použité pre účely národnej HTA (Ornostova, 2018). 

Fond nemá pevný, účelovo viazaný rozpočet, ale je to v podstate mechanizmus na dočasné preplácanie 

inovatívnych liekov z rovnakého rozpočtu ako bežne uhrádzané lieky. Aby bolo možné kontrolovať jeho náklady, 

veľkú časť administratívnej záťaže (napr. správu registrov) hradí aj výrobca a musí tiež podpísať dohodu o 

rozdelení rizika. Kritériá inovatívnosti sú založené na liekoch, ktoré vykazujú vyššiu účinnosť alebo lepšiu 

bezpečnosť v porovnaní s alternatívnou liečbou alebo liekmi na choroby bez alternatívnej liečby (Firth et al. 2020). 

Výhody financovania pomocou fondu 

1. Pre pacientov prístup aj k liekom, ktoré by u nás momentálne neprešli kategorizáciou (existencia fondu 

eliminuje potrebu upravovať kategorizáciu) 

2. Fond má vopred stanovené pravidlá – lepšia predvídateľnosť pre obe strany  

3. Fond vyžaduje istú formalizáciu (splnenie kritéria inovatívnosti, neuspokojenej medicínskej potreby,  

atď.) pre lieky, ktoré teraz sú u nás z časti hradené cez výnimky 

4. Nastavenie umožňuje stanoviť fixný rozpočet a zapojiť výrobcov do financovania v prípade že sa 

prekročí limit 

5. Liek je vo fonde zaradený len na určitú dobu  

6. Väčšinou fond vyžaduje splnenie podmienky zberu dát pri užívaní konkrétneho lieku priamo od pacientov 
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Nevýhody tejto formy financovania 

1. Naakumulované financie vo fonde sa určite minú. Ťažko zodpovedateľná otázka je či efektívne. 

2. Vysoká náročnosť na zber dát 

3. Jednosmerne zamerané fondy – napr. na onkológiu majú etický problém – zvýhodňovanie onkologických 

pacientov pred napr. pacientami s orphan ochorením. 

Okrem uvedených krajín majú určitú formu programu pre inovatívne lieky aj Nemecko, Rakúsko či Španielsko 

(The Economist Intelligence Unit, 2018). 

Koncept Value-based healthcare   

Koncept  hodnoty v zdravotnom systéme je rozšírením obzorov ešte o stupeň vyššie ako tomu je keď sa 

upriamujeme len na samotné financovanie liečby. Ide o  hodnotenie rôznych foriem preventívnych, 

diagnostických, liečebných, či rehabilitačných programov. Nakoľko ide o pomerne široký koncept, najprv 

pomocou klasifikačnej matice identifikovaných konceptov zasadzujeme slovenský zdravotnícky systém do 

medzinárodnej perspektívy a následne uvádzame príklady kde sa už tento koncept na Slovensku objavil a čo je 

kľúčové pre jeho širšie využitie. 

V roku 2021, študentka VŠE v Prahe Alexandra Umprecht napísala svoju diplomovú prácu na tému „Koncept 

"value" ve zdravotnictví: systematic review“, ktorej cieľom je porozumenie pojmu hodnota (angl. value) v 

zdravotných systémoch s využitím metód systematického prehľadu literatúry. Výskumná časť jej práce 

spracovanej pod vedením doc. Ing. Pažitného, Ph.D. MSc. sa zaoberala tým, ako sa význam hodnoty v 

zdravotníctve líši v existujúcej literatúre, a tieto rozdiely potom vysvetlila na kontextuálnej príslušnosti k rôznym 

typom zdravotných systémov a rôznym myšlienkovým prúdom v oblasti HTA, zdravotníckeho manažmentu, 

public health a ďalších vied. Alexandra Umprecht do skúmania zaradila viac ako 1700 zdrojov identifikovaných 

pomocou vyhľadávania v databázach PubMed a Scopus, z ktorých bolo následne vybraných 152 štúdií, ktoré boli 

skúmané v celom rozsahu. Skúmanie identifikovalo takmer 20 rôznych konceptov, ktoré pracovali s pojmom 

hodnota.  

Podľa Umprecht (2020) primárny rozdiel medzi konceptmi spočíval v európskom a americkom prístupe k 

hodnote. Ďalšie rozdiely v porozumení hodnoty v zdravotníctve vychádzali zo šírky zamerania, kde sa definícia 

líšila medzi mikro prístupmi, ktoré skúmali hodnotu konkrétneho lieku alebo hodnotu z pohľadu pacienta, a 

makro prístupmi, ktoré sa snažili hodnotu definovať na úrovni systému. Tieto dva aspekty boli použité na 

vytvorenie klasifikačnej matice, umožňujúcej čitateľovi zdravotníckej literatúry porozumieť kontextu konkrétnej 

akademickej práce podľa zaradenia do tejto matice. 

V snahe prehľadne zoskupiť identifikované koncepty Alexandra Umprecht vytvorila klasifikačnú maticu, ktorá 

zaraďuje jednotlivé koncepty podľa troch hľadísk: 1) podľa toho, či zodpovedajú skôr americkému alebo 

európskemu vnímaniu value, II) či ide o makro, resp. mikro prístup k hodnote a podľa III) frekvencie výskytu v 

prácach, čo je znázornené veľkosťou kruhu (graf 18). 
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GRAF 18: KLASIFIKAČNÁ MATICA IDENTIFIKOVANÝCH KONCEPTOV „VALUE“ 

 

Zdroj: Alexandra Umprecht (2020), diplomová práca Koncept "value" ve zdravotnictví: systematic review, str. 74 

Na základe klasifikačnej matice môžeme konštatovať, že na Slovensku je hodnota definovaná európskym 

modelom a na mikro úrovni. Prejavuje sa to jednoznačne v liekovej politike a kompetenciách príslušných orgánov 

(ako ŠÚKL, MZ SR). Okrem liekov a zdravotníckych pomôcok je veľmi malá pozornosť zatiaľ venovaná 

hodnoteniu preventívnych, diagnostických, liečebných, či rehabilitačných programov. Skúsenosti so 

systematickým budovaním „value-based healthcare“ sú zatiaľ veľmi ojedinelé a ich iniciátorom bola zdravotná 

poisťovňa Dôvera, či už v programe MEDIPARTNER, a následne v programe Dôvera pomáha diabetikom.  

A práve zdravotné poisťovne sú kľúčovým subjektom pre potenciálny rozvoj „value based healthcare“. A to 

prostredníctvom moderných platobných mechanizmov, ktoré by postupne nahradili súčasnú jednoduchú kapitáciu 

a výkonový (bodový) systém. Prechodom na rizikovú kapitáciu, alebo rovno na pay-for-performance. V prípade 

rizikového kontraktu je platobný mechanizmus založený na zdieľaní ekonomického rizika medzi poisťovňou 

a poskytovateľom a posunom klinického rozhodovania (vrátane indukovanej preskripcie) do ekonomickej 

zodpovednosti poskytovateľa. Zodpovednosť za rozpočet na lieky je tak plne v kompetencii poskytovateľa. 

V prípade pay-for-performance je zas poskytovateľ čiastočne (alebo plne) platený na základe klinického 

(spotrebiteľského) výsledku relevantného pre pacienta. A tým výsledkom môže byť buď prechodný, alebo finálny 

výsledok, záleží od konkrétnej diagnózy a chronického stavu. Takého value based systémy sa zatiaľ ukazujú 

realizovateľné napr. v oftalmológií, či ortopédií. 

5.2 Regulácia 

Regulačný nástroj môže sledovať jeden konkrétny cieľ, ale zároveň mať negatívny efekt na iný cieľ. Napríklad, 

silná regulácia úhrad s cieľom znížiť výdavky na lieky môže negatívne vplývať na dostupnosť liekov, nakoľko 

farmaceutické firmy sa môžu rozhodnúť, že pod určitú cenu sa im už neoplatí vstupovať na malý slovenský trh. 
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Policy makers preto musia mať najprv zadefinovanú svoju víziu liekovej politiky pretavenú do stratégií a cieľov 

s priradením poradím priorít. Až v druhom kroku sa môžu zavádzať regulačné opatrenia berúc do úvahy 

negatívne efekty, ktoré dané nástroje so sebou prinášajú (HPI, 2013). Príkladov dobrej praxe z iných krajín je 

v literatúre nespočetne, niekedy stačí len prebrať model dobre fungujúci v inej, nášmu systému podobnej krajine. 

Aj tu však platí, že jednoduché odkopírovanie opatrení nemusí byť šťastnou voľbou ak lieková politika danej 

krajiny prioritne sleduje iné ciele ako sme si zvolili my (prebrať model zo Švajčiarska kde dostupnosť liekov má 

vyššiu prioritu ako nízke náklady na lieky nebude správnou voľbou ak našou prioritou ostane udržanie nízkych 

výdavkov na lieky). 

Z rozhovorov so stakeholdermi sme takmer jednotne zachytili vyjadrenia o príliš veľkej regulácii prostredia, na 

ktorú vo svojej štúdii upozorňuje aj AIFP (Tabuľka 18). Jej dôsledkom je nižšia atraktívnosť slovenského trhu čo 

napríklad vysvetľuje problém nedostupnosti niektorých liekov ako aj generických a biosimilárnych liekov.  

TABUĽKA 18: PREHĽAD REGULÁCIÍ VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ 

 
Zdroj AIFP, 2020  

Zhoda bola aj na ďalšom zásadnom probléme slovenského prostredia. Je ním nedodržiavanie zákonov a to 

dokonca samotným regulátorom. Revízia úhrad, externé referencovanie cien či inštitút  podmienenej 

kategorizácie (dodatočné vyhodnocovanie capov) sú často uvádzanými príkladmi. Ročne nás takéto neplnenie 

povinností podľa slov ZP stojí viac ako 100 miliónov eur (Trend Zdravotnícky manažment, 2020). 

Našim odporúčaním je komplexne sa pozrieť na všetky zavedené regulačné opatrenia a uvážlivo ich prehodnotiť 

na základe stanovených prioritných cieľov (tu sa opäť vraciame k potrebe stanoviť víziu – stratégie – ciele a až 

potom nástroje). Následne je potrebné zmeny uzákoniť a ich dodržiavanie kontrolovať prípadne sankciovať.  

5.3 Zákonný nárok 
Dlhodobo sa hovorí o potrebe zadefinovať rozsah ZS tak, aby bolo zrozumiteľné a jasné na čo má pacient 

nárok z VZP. Legitímnosť tejto požiadavky potvrdila aj samotná vláda SR, keď sa vo svojom programovom 

vyhlásení zaviazala zadefinovať štandardnú ZS (Vláda SR, 2020). Táto požiadavka je relevantná aj pre oblasť liekov.  

Pri pohľade na rozbujnený výnimkový režim je jasné, že sa od tohto cieľa vzďaľujeme. Nárok pacienta je 

momentálne limitovaný na lieky registrované, kategorizované a spĺňajúce indikačné a preskripčné 

obmedzenia. Všetko ostatné čo na trh príde je právne nenárokovateľné, avšak pacienti sa po týchto 

liekoch oprávnene dopytujú. Dlhé roky politikmi vytváraný obraz o úplnej solidárnosti nášho zdravotného 

systému (všetko všetkým a bezplatne) ich doviedol k presvedčeniu, že majú nárok na najmodernejšiu hoci aj 

nákladovo neefektívnu liečbu (INESS, 2020). Je potom veľmi ťažké im vysvetliť, že ich možnosti sú v skutočnosti 

obmedzené. Bohužiaľ, často je tomu tak v najnevhodnejšom okamihu a zaskočený pacient nemá inú možnosť ako 

dúfať v schválenie výnimky alebo vyzbierať peniaze cez crowdfunding alebo zbierky.  
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Našim odporúčaním je jasne zadefinovať čo je zákonný nárok pacienta pri liekoch (Zoznam kategorizovaných 

liekov je dobrý spôsob, treba ho však dotiahnuť a nájsť riešenie na výnimky) a aj to verejnosti komunikovať. 

Pacient musí byť oboznámený s tým, čo mu solidárne hradí systém z VZP a na základe tohto zistenia mu dáme 

možnosť sa vopred rozhodnúť po zvážení vlastných zdravotných rizík či sú z jeho strany potrebné preventívne 

kroky (pripoistenie, úprava životosprávy či prevencia). Zároveň odporúčame uľahčiť pre pacientov prístup 

k ďalším formám financovania liečby nad rámec zákonného nároku (anuitné splátky, zdravotné pripoistenie).  

5.4 Finančné zdroje 

Finančné zdroje v zdravotníctve sú obmedzené. Tejto vete rozumejú všetci, ale napriek tomu opakovane 

dochádza k situáciám, kedy sú očakávania od systému nerealisticky vysoké a nereflektujú nízku úroveň 

finančných prostriedkov vynaložených na zdravotníctvo (6.9% podľa OECD/European Union 2020). Hlavnými 

príčinami nesprávne nastavených očakávaní pacientov sú podľa nášho názoru už spomínaná chýbajúca definícia 

zákonného nároku pacienta (celkovo v systéme zdravotníctva) a pretrvávanie zdania, že náš systém je schopný 

solidárne zabezpečiť všetkým pacientom modernú farmako-terapiu a bez potreby platiť viac. (INESS, 2021). Toto 

bohužiaľ nie je celkom pravda a v budúcnosti možno očakávať (za predpokladu pokračujúceho trendu 

podfinancovania zdravotníctva) zhoršenie situácie a čoraz väčšie roztváranie nožníc medzi tým čo sú očakávania 

pacientov a tým čo si reálne môžeme dovoliť z VZP. Hlavnými akcelerátormi tohto vývoja budú 1. starnutie 

populácie (viac ochorení, väčší dopyt po liekoch) a 2. lepšie informovaný pacient s vyššími očakávaniami 3. príchod 

veľmi drahých inovatívnych terapií (pri liekoch inovatívne lieky).  

Zreálnenie očakávaní v zdravotníctve musí nastať skôr či neskôr lebo aj v prípade 100% odstránenia 

neefektívnosti (čo sa ukazuje ako dosť problematické, viď Revízia výdavkov v zdravotníctve) nebude v systéme 

o pár rokov dosť peňazí na to, aby sme pri zachovaní status quo s princípom solidárnosti hradili všetkým 

poistencom veľkú časť bežne používaných finančne nenáročných tzv. “spotrebných“ liekov (antibiotiká, lieky na 

alergiu či tráviace ťažkosti) a zároveň z VZP hradili nákladnú farmako-terapiu pri ťažkých zdravotných stavoch 

pacientov a to dokonca ešte v súlade s lege artis čo pri liekoch na inovatívnu liečbu znamená výrazne drahšiu 

liečbu na akú sme boli zvyknutý 10-20 rokov dozadu.  

Ponúkajú sa rôzne scenáre v súvislosti s financovaním o ktorých by sme mali do budúcna uvažovať: 

                                                        Finančná spoluúčasť pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Scenár I - je scenár, ktorým sa momentálne uberáme (status quo). Ide o scenár pri ktorom systém ostáva 

silne solidárny (hradí sa z VZP takmer všetko okrem doplatkov na lieky na úrovni ako dnes, zavedení je 

ochranný limit pre najzraniteľnejších). Zároveň sa do systému nedolieva výrazne viac finančných 

prostriedkov, ktoré by reflektovali starnutie populácie a zároveň by postačovali na pokrytie úhrad 

inovatívnych liekov (nielen onkologických ale všetkých inovatívnych liekov ktoré v horizonte 5-10 rokov 

prídu na trh EÚ a budú mať preukázateľný klinický benefit, nie nevyhnutne splnenú nákladovú 

efektívnosť). V takomto prípade je pravdepodobné, že budeme o pár rokov ešte viac zaostávať 

vo farmako-terapii za krajinami ako Nemecko, Rakúsko či Holandsko a na našom trhu nebude liečba 

Scenár I – status quo 

 

Scenár II 

 

Scenár III 

 

Scenár IV 
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inovatívnymi liekmi zo systému VZP takmer vôbec dostupná (možno s výnimkami pre menšiu skupinu 

šťastlivcov). Zároveň ak sa podarí v systéme siahnuť na identifikované úspory, tieto sa využijú na vykrytie 

rastúcej spotreby liekov v dôsledku starnutia obyvateľstva, časť z nich by mala ísť aj na podporu 

posilňovania pozície generických a biosimilárnych liekov na našom trhu. Pacientov by sme pri tomto 

scenári mali pripraviť na to, že inovatívnu liečbu si budú môcť dovoliť len v prípade A) zdravotného 

pripoistenia B) vyzbierania finančných prostriedkov cez zbierky, charitu, crowdfunding atď. C) pôžičky  

II. Scenár II – V takomto scenári by došlo k navýšeniu spoluúčasti (do úvahy prichádza nejaký ročný strop) 

pacienta tým, že pacient bude hradiť aj lieky na bežnú spotrebu ako sú antibiotiká, tráviace ťažkosti, 

antihistaminiká no zároveň sa rapídne nezvýšia finančné zdroje na lieky z daňových príjmov. Peniaze 

usporené z vyradenia “spotrebných liekov“ zo ZKL sa teoreticky doplnia aj o úspory získané po 

odstránení neefektívností systému (revízia výdavkov na zdravotníctvo) a využijú sa na financovanie 

zvýšenej spotreby liekov v dôsledku starnutia obyvateľstva. Časť úspor bude využitá aj na podporu 

využívania generických a biosimilárnych liekov a zafinancovanie inovatívnej liečby, bude však potrebné 

veľmi striktne regulovať aký inovatívny liek sa bude hradiť. Aj tu platí rovnako ako v prvom scenári, že 

pacienti budú na financovanie svojej inovatívnej liečby musieť siahnuť po pôžičkách, crowdfundingu, 

prípadne pripoistení. Tento scenár vyžaduje paralelné vytvorenie sociálneho podporného systému pre 

najzraniteľnejších pacientov, aby sa eliminovala sociálna nedostupnlosť zdravotnej starostlivosti. 

III. Scenár III počíta so solidárnosťou systému, regulátor nebude zavádzať žiadnu ďalšiu formu spoluúčasti 

pacientov na farmako-terapii ale každoročne adekvátne navýši (pravdepodobne cez platbu štátu za 

poistenca štátu) buď celý rozpočet na lieky alebo alternatívne prostriedky naakumulované vo Fonde na 

inovatívne lieky. Pri výpočtoch o potrebe navýšenia zdrojov bude vychádzať z predikovaného vývoja 

v súvislosti so starnutím obyvateľstva a tiež z výsledkov horizon scanningu pričom si stanoví presne 

definované kritériá na lieky ktoré budú hradené (nepredpokladáme že v tomto scenári bude možné 

pokryť všetky inovatívne lieky ale snahou by malo byť dostať sa aspoň na úroveň krajín s porovnateľnou 

ekonomickou silou).  

IV. Scenár IV – je kombináciou zvýšenej spoluúčasti pacienta (do úvahy treba brať nastavenie ročného 

stropu), úspor z neefektívnosti v systéme a hlavne výrazným navýšením prostriedkov do VZP z štátneho 

rozpočtu.  

Naše odporúčanie k finančným zdrojom liekovej politiky a celkovo k financovaniu zdravotníctva sú 

nasledovné: 

Najbližšie roky sa aktívne treba snažiť dosiahnuť na možné rezervy v systéme (generické a biosimilárne lieky, 

revízia úhrad, vyrovnávací rozdiel) a zároveň cez platbu za poistencov štátu navýšenú a zafixovanú na minimálne 

4% doliať do systému finančné prostriedky. Tieto prostriedky smerovať nielen do inovatívnej liečby ale primárne 

aj do generickej a biosimilárnej preskripcie, kde je potrebné zatraktívniť trh pre firmy, ktoré zvažujú 

príchod/odchod svojich liekov na náš trh (prípadný úspech nemožno čakať skôr ako o 2 roky).   

Zároveň je potrebné čím skôr začať s prípravou strategického plánu na nasledujúce stredne dlhé a dlhodobé 

obdobie. Od zadefinovania vízie tvorcami zdravotnej politiky, cez úvahy o financovaní systému (napríklad niektorý 

z 4 ponúknutých scenárov), ďalej cez stratégie, ciele, nástroje, legislatívu až po jej implementovanie je to dlhá 

cesta, preto apelujeme na jej začatie čím skôr. 

Súčasťou debaty by sa v každom prípade mali stať aj alternatívne možnosti financovania liekov, a prepojenie na 

sociálnu oblasť.  

  



 

 
 

PAŽITNÝ & KANDILAKI, s.r.o.  

www.healthcareconsulting.sk 

Dunajská 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  

IČO: 50 606 085, DIČ: 2120395596, IČ-DPH: SK2120395596  

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu BA I., vložka č. 115682/B 

83 

Prílohy 

Príloha 1: Prehľad zmien zákona 363/2011 

Novely 

358/2021 Z. z.  Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve  

133/2021 Z. z.  
Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti 

zdravotníctva  

81/2021 Z. z.  
Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín  

158/2020 Z. z.  
Novela zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s opatreniami súvisiacimi so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  

125/2020 Z. z.  
Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve  

343/2019 Z. z.  
Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia  

83/2019 Z. z.  
Novela zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 

Severného Írska z EÚ bez dohody  

374/2018 Z. z.  Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme  

156/2018 Z. z.  Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach  

87/2018 Z. z.  Zákon o radiačnej ochrane  

351/2017 Z. z.  
Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti  

336/2017 Z. z.  Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach  

306/2016 Z. z.  Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach  

265/2015 Z. z.  
Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a 

dietetických potravín  

460/2012 Z. z.  Novela zákona o podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok  

Vyhlášky 

177/2021 Z. z 
Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach 

farmako-ekonomického rozboru lieku 

430/2020 Z. z.  

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia 

štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú 

dávku liečiva v znení neskorších predpisov 

252/2019 Z. z.  

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia 

štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú 

dávku liečiva v znení neskorších predpisov 

39/2019 Z. z.  

Vyhláška MZ SR republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. 

o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej 

poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov 

93/2018 Z. z 

Vyhláška MZ SR, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky 

verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu 

prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty 

205/2015 Z. z 

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe 

určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za 

štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov 

120/2014 Z. z.  

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe 

určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za 

štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov 

48/2013 Z. z.  

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe 

určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za 

štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-358
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-133
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-81
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-158
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-125
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-343
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-83
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-374
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-156
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-87
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-351
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-336
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-306
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-265
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-460
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/177/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/430/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/252/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/39/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/93/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/205/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/120/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/48/


 

 
 

PAŽITNÝ & KANDILAKI, s.r.o.  

www.healthcareconsulting.sk 

Dunajská 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  

IČO: 50 606 085, DIČ: 2120395596, IČ-DPH: SK2120395596  

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu BA I., vložka č. 115682/B 

84 

338/2012 Z. z.  

Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe 

určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady ZP za štandardnú dávku 

liečiva 

435/2011 Z. z.  
Vyhláška MZ SR o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady 

zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva 

434/2011 Z. z.  
Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú/doplnkovú 

liečbu 

424/2011 Z. z.  
Vyhláška MZ SR o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej 

potraviny 

423/2011 Z. z.  
Vyhláška MZ SR o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej 

pomôcky 

422/2011 Z. z.  Vyhláška MZ SR o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku 

Mení 

73/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva 

145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 

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

poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Slov-lex.sk 

 

  

  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/338/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/435/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/434/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/424/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/423/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/422/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1986/73/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/577/
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Zoznam oslovených stakeholderov  

Rozhovory boli vedené online formou v priebehu februára a marca 2022. 

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD, MBA, MSc (iHTA), FISAC, štátny tajomník MZ SR 

PharmDr. Zuzana Baťová. PhD, Riaditeľka ŠÚKL 2016-2022 

Ing. Katarína Bodnárová, Head of Market Access Oncology v spoločnosti Novartis 

MUDr. Branislav Budke, Global Innovative Pharma Slovakia Lead/Country Manager v spoločnosti Pfizer a 

zároveň predseda dozornej rady Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu 

Bc. Naďa Trenčanská Bedušová, riaditeľka združenia Zväz ambulantných lekárov SR 

JUDr. Eva Červeňanská, členka Prezídia Asociácie súkromných lekárov SR pre oblasť medicínskeho práva   

Ing. Miroslav Dedík, Market Access, Policy & Communication Director v Merck Sharp & Dohme a zároveň 

podpredseda predstavenstva Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu 

Mgr.et Mgr. Patrícia Dutková, PhD., riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka MZ SR 

MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, riaditeľka sekcie zdravotných činností VšZP  

MUDr. Viera Hlodáková, v spoločnosti Roche 

MUDr. Simona Igaz, Head of Market Access Pharma v spoločnosti Novartis 

Miroslava Kanjaková, Healthcare System Partner, Oncology v spoločnosti Roche 

PharmDr. Ľudmila Kraus, MBA, riaditeľka odboru schvaľovacích činností VšZP 

PharmDr. Monika Lainczová, Manažérka odboru liekovej politiky v ZP Dôvera  

Ing. Pavol Lepay, Head of Healthcare Transformation & Market Access v spoločnosti Roche  

MUDr. Miroslav Lednár, Health & Value Director v spoločnosti Pfizer a zároveň predseda 

predstavenstva Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu 

Mgr. Helena Liebenberger, Portfolio Building/Product Launch Manager v spoločnosti Zentiva  

Peter Markotán, Healthcare System Partner, Personalised Healthcare v spoločnosti Roche 

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA, viceprezidentka Asociácia na ochranu práv pacientov  

MUDr. Jaroslava Orosová, prezidentka združenia Zväz ambulantných lekárov SR 

Mgr. Martin Pilnik, lekárnik, politik, konzultant pri vývoji programového vybavenia v oblasti lekárenstva 

RNDr. Soňa Porubská, PhD, Head of Corporate Affairs and Strategic Franchises v spoločnosti Zentiva od 

2021, generálna riaditeľka spoločnosti Zentiva CZ&SK 2011-2021, 

MUDr. Mária Rečková, PhD, riaditeľka Národného onkologického ústavu 

PharmDr. Alica Súkupová, riaditeľka odboru zdravotnej politiky, VšZP 

Ing. Petra Szilágyiová, MA, MSc Merck Sharp & Dohme, členka dátovej skupiny Asociácie inovatívneho 

farmaceutického priemyslu 

MUDr. Marián Šóth, všeobecný lekár, prezident Asociácie súkromných lekárov SR 

Ing. Michal Štofko PhD, výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní 
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doc. PharmDr. Tomáš Tesař PhD., prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Vedúci Katedry 

organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, odborník na farmako-ekonomiku z 

Union zdravotnej poisťovne, od 2008 

Alena Zelinková, Healthcare System Partner, Rare Disease & Ophtalmology v spoločnosti Roche  
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