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Participácia asociácie GENAS na príprave novely zákona  

č. 363/2011 Z.z.

Zodpovedný a aktívny prístup ku komentovaniu návrhov novely ako aj k riešeniu

parciálnych úloh zadaných Ministerstvom zdravotníctva v súvislosti s legislatívnym

procesom

- v spolupráci s právnickou kanceláriou Kinstellar vytvorenie vlastného návrhu novely

zákona

- pravidelné komentovanie uverejnených verzií novely

- v MPK podaných 25 zásadných pripomienok (akceptovaných iba minimálny počet)

Vo výslednom materiály predloženom na rokovanie Vlády SR sa nachádzajú aj body,

ktoré nebolo možné komentovať v procese MPK.



Výhrady k novele zákona č. 363/2011 Z. z.

1. Sprísnené kritériá ohľadom znižovania cien pri trojprahovom vstupe
generického/biologicky podobného lieku

2. Nejasne definovaný vstup biologicky podobných liekov na slovenský trh

3. Existencia dvoch odlišných typov doplatkov v rámci jednej referenčnej skupiny
z hľadiska (ne)možnosti ovplyvňovať výšku doplatku



1.  Sprísnené kritériá ohľadom znižovania cien pri 

trojprahovom vstupe generického/biologicky podobného 

lieku

• dostupné sú takmer všetky nástroje na reguláciu cien liekov

(klastrovanie, referencovanie európskych cien, kvartálne prehodnocovanie úhrad)

• frekvencia používania týchto nástrojov je buď najvyššia alebo jedna z najvyšších
spomedzi krajín EÚ

Dôsledok: ceny generických liekov na Slovensku sa pohybujú na úrovni najnižších cien
v rámci EÚ.

Kombinácia už platných cenových opatrení spolu s navrhnutým sprísnením vstupných
kritérií výrazne obmedzí možnosť vstupu generických a biologicky podobných liekov na
slovenský trh.



2. Nejasne definovaný vstup biologicky podobných liekov 

na slovenský trh

Navrhované znenie § 7a, odsek 7:

„(7) Ak ministerstvo rozhodne o zaradení iného lieku do referenčnej skupiny, v ktorej je zaradený liek,

ktorý je predmetom zmluvy o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou, zmluva o

podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou stráca platnosť ku dňu, kedy nadobúda

vykonateľnosť rozhodnutie o zaradení tohto iného lieku do referenčnej skupiny.“

Vstupná cena biologicky podobného lieku bude môcť reflektovať iba maximálne určenú

cenu v Zozname úradne určených cien liekov.

V čase publikovania v Zozname kategorizovaných liekov bude mať teda cenu,

ktorá nebude konkurencieschopná voči cene dohodnutej medzi výrobcom referenčného

lieku a poisťovňou.

Bude stačiť iba „úspora“ zo vstupných kritérií biologicky podobného lieku ?

(Podmienená kategorizácia?Tendre? Centrálne nákupy? Zmluvy s poisťovňami? ...)



3. Existencia dvoch odlišných typov doplatkov v rámci jednej referenčnej 

skupiny z hľadiska (ne)možnosti ovplyvňovať výšku doplatku 

„(4) Odsek 1 sa neuplatňuje pre liek,

c) ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 5% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca

v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky

za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje

úhrada.„

Uplatnenie znenia písmena c) odseku 4, § 89, v praxi vnímame tak, že v rámci jednej

referenčnej skupiny budú prítomné lieky, ktoré na základe § 89 odseku 1, budú musieť

mať fixný doplatok bez možnosti jeho dodatočnej regulácie, zároveň spolu s liekmi,

ktoré budú mať možnosť ovplyvniť výšku doplatku, ktorý nebude fixovaný.

Možný dôsledok: nerovnaké podmienky v rámci úhradovej skupiny (nevyužitý potenciál

liekov s fixným doplatkom)



Možné riziká po zavedení novely do praxe 

V dôvodovej správe novely sa uvádza:

„Vstup lacnejších generických a biologicky podobných liekov na trh predstavuje vysoko efektívny nástroj

znižovania výdavkov verejného zdravotného poistenia na lieky. Návrh zákona súčasne sprísňuje

podmienku pre zníženie ceny pri vstupe prvého generického alebo biologicky podobného lieku na trh.

Zavádza sa podmienka povinného zníženia ceny pri vstupe druhého a tretieho generického alebo

biologicky podobného lieku. Cieľom mechanizmu je podnecovať efekt znižovania cien liekov a úhrad

zdravotných poisťovní vyplývajúci zo vstupu generických a biologicky podobných liekov na trh.“

Uvedené tvrdenie by platilo v prípade, ak by ceny generických liekov na Slovensku

dosahovali aspoň priemer európskych cien.



Otázky: 

1. V prípade vstupu nového lieku do referenčnej skupiny, aký bude ďalší postup
po ukončení zmluvy s poisťovňou (§ 7a, odsek 7)?

Bude automaticky vypísaný nový tender s rovnakými podmienkami pre všetkých

uchádzačov (referenčný liek spolu s biologicky podobným liekom)?

2. Ako je zabezpečený princíp rovnakých súťažných podmienok v rámci referenčnej

skupiny pri existencii dvoch typov doplatkov (fixného a regulovaného)?

3. Ako bude v praxi prebiehať prehodnocovanie liekov v podmienenej kategorizácií?

4. V prípade, že jeden z držiteľov sa v referenčnej skupine dostane do režimu podmienenej

kategorizácie a bude mať určený tzv. vyrovnávací rozdiel, v prepočte na ŠDL bude mať

tento držiteľ nižšiu úhradu za ŠDL ako ostatní držitelia v tejto skupine, ktorým úhrada za

ŠDL zostala pôvodná. Ako je tu zabezpečené dodržanie princípu rovnakých súťažných

podmienok?



Ďakujem za pozornosť


