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Základný cieľ novely 

„Rozšírenie  možností 
zdravotnej starostlivosti pri 
súčasnom dôraze na 
zabezpečenie nákladovej 
efektívnosti liečby a dlhodobú 
udržateľnosť zdrojov verejného 
zdravotného poistenia.“ 
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http://www.logifarma.com/logifarma-prepares-its-adherence-to-the-new-good-distribution-practices/?lang=en


Novela Zákona 363/2011 
Hlavné zámery novelizácie 

• Zabezpečenie inovácie  
• Zvýšenie ochoty štátu platiť za nákladovo efektívnu liečbu 

• Multikriteriálne  hodnotenia inovácie 

• Spresnenie podmienok podmienenej kategorizácie a výnimiek zdravotných poisťovni 

•Inovatívne cenové modely 
• Dohody medzi platcom a MAH 

 

•Modely efektívneho využívania verejných zdrojov  
• Efektívnejšie využívanie verejných zdrojov  alebo ich úspora 

 

•Zvýšenie transparentnosti 
• Vydanie metodického pokynu spresňujúceho posudzovanie konfliktu záujmu 

• Úprava štatútov poradných orgánov ministerstva v zmysle zapojenia pacientov do ich činnosti 

•Sociálne aspekty 
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Vstup inovatívnych liekov,  zdravotníckych technológií  
a ich dostupnosť 

• Zvýšenie ochoty štátu platiť za nákladovo efektívnu liečbu - Nové pravidlá pre 
stanovenie prahovej hodnoty / Treshhold 
 

• Automatická úhrada pre lieky určené na liečbu ochorenia s prevalenciou nižšou ako 
1:50 000 (doposiaľ 1: 100 000) 
 

• Kritéria hodnotenia inovácie – multikriteriálne hodnotenie 
 

• Spresnenie pravidiel podmienenej kategorizácie (lieky s vysokým dopadom na 
verejné zdroje)  
 

• Spresnenie podmienok úhrad výnimiek zdravotných poisťovni (nad rámec hradenej 
liečby) 
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Podmienky pre zaradenie lieku do zoznamu 
kategorizovaných liekov 

24 35 

Kategorizovaný  

Podmienene kategorizovaný 

Kategorizovaný 
 
Podmienene Kategorizovaný 
(liek s vysokým dopadom na VZ) 

24 35 

24 35 28 41 

Multikriteriálne hodnotenie 

24 35 28 41 

Koeficient prahovej hodnoty (násobok  priemernej mzdy) 
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Multikriteriálne hodnotenie inovácie (vyhláška MZSR) 

Koeficient prahovej hodnoty 

body za MCA
Koeficient prahovej 

hodnoty

Základ 0 35

Min. počet bodov -7,0 28,0

Max. pocet bodov 6,0 41,0

Základná  hodnota  pre výpočet koef. PH je 
35-násobok priemernej mzdy  

Kritérium Popis

Počet rozhodnutí orgánov iných 

členských štátov preukazujúcich 

klinický prínos

0 1 2 3 4

Počet bodov 0,0 0,25 0,5 0,75 1,0

Počet medicínskych intervancií viac ako 5 4 3 2 1 0

Počet bodov -2 -1 -0,5 0 0,5 1

Ročná suma úhrad
viac ako 

4M€
3,5-4M€ 3-3,5M€ 2,5-3M€ 2-2,5M€ 1,5-2M€

Počet bodov -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5

Počet získaných QALY
menej ako 

0,1
0,1-0,3 0,31-0,5 0,51-1  1,1-2 viac ako 2

Počet bodov -2 -1 0 0,5 1 2

Orphan nie ano

Počet bodov 0 1

Skutočnosť, či ide o liek zaradený do 

registra spoločenstva pre lieky na ojedinelé 

ochorenia (Orphan)

Vplyv na prostriedky verejného 

zdravotného poistenia

Počet získaných rokov života 

štandardizovanej kvality pri použiťí 

posudzovaného lieku oproti získaným 

rokom života štandardizovanej kvality pri 

použití medicínskej intervencie (Počet 

získaných QALY)

Kklinický prínos preukázaný rozhodnutím 

príslušného orgánu iného členského štátu

a) liek získal hodnotenie ASMR I, ASMR II alebo ASMR III od 

Národnej autority pre zdravotníctvo (Haute Autorité de Santé - HAS) 

vo Francúzsku v požadovanej indikácii,

b) liek získal hodnotenie „podstatný” (erheblich) alebo „značný” 

(beträchtlich) skorý prínos od Federálneho spoločného výboru 

(Gemeinsame Bundesausschuss - G-BA) v Nemecku v požadovanej 

indikácii v deň podania žiadosti o jeho podmienenú kategorizáciu v 

Slovenskej republike,

c) lieku bol uznaný klinický prínos od Škótskej liekovej agentúry 

(Scottish Medicines Consortium - SMC) v Škótsku, alebo

d) lieku bol uznaný klinický prínos od Národného inštitútu pre 

hodnotenie kvality zdravia a zdravotnej starostlivosti (National 

Institute for Health and Care Excellence - NICE) v Anglicku

Dostupnosť iných medicínskych intervancií 

uhrádzaných na základe verejného 

zdravotného poistenia v požadovanej 

indikácii (Medicínska intervencia)

Držiteľ registrácie v žiadosti o zaradenie alebo podmienene zaradenie lieku navrhuje výšku koeficientu prahovej hodnoty 
stanovenú podľa vyhlášky MZSR 



Spresnenie pravidiel podmienenej kategorizácie 

• Zavádza sa pojem „liek s významným vplyvom na prostriedky verejného zdravotného poistenia“ 
• kritéria definuje vyhláška MZSR 

• ide o liek, ktorého celková suma úhrad zdravotných poisťovní za posudzovaný liek alebo za spoločne posudzované lieky za obdobie 12 mesiacov je najmenej 1 500 000 eur 

 

• Liek s významným vplyvom na prostriedky verejného zdravotného poistenia môže byť do zoznamu kategorizovaných liekov 
zaradený iba podmienene 

 

• Na základe žiadosti držiteľa registrácie môže byť podmienene zaradený aj iný liek tohto držiteľa 

 

• Pevne stanovené obdobie podmienenej kategorizácie (24 mesiacov) sa ruší a  ustanovuje sa, že liek je podmienene zaradený,  
pokiaľ trvá podmienka, že má významný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia 

 

• Jediná povinnosť držiteľa registrácie je každých 12 mesiacov reagovať na konanie MZSR o určení podmienenej úhrady (celková 
suma úhrad zdravotných poisťovní za posudzovaný liek alebo za spoločne posudzované lieky za obdobie 12 mesiacov)  

 

• Pre liek podmienene zaradený sa ruší fixný doplatok (ak je ako jediný liek v referenčnej skupine) 

• Ak pominie dôvod na podmienene zaradenie, môže držiteľ registrácie požiadať o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných 
liekov a nemá povinnosť dokladovať jeho nákladovú efektivitu 
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Pravidlá pre zaradenie lieku do Zoznamu 
kategorizovaných liekov 

PHL* + 
FER 

Dosiahol 
nákladovú  
efektivitu 

Nie 

Významný 
vplyv na 
PVP** 

Áno Nie 

Podmienená 
kategorizácia 

Kategorizácia 

Zmluva o 
podmienkach 

úhrady 

Nezaradený 

Áno 

Nie 

*PHL Prahová Hodnota Lieku 
**PVP Prostriedky Verejného Poistenia 

prevalencia 
do 1:50T 



Spresnenie podmienok úhrad výnimiek zdravotných poisťovni 

(nad rámec hradenej liečby) 

• Úhrada zdravotnou poisťovňou 
• 100% 
• neregistrovaný liek, ktorého použitie povolilo ministerstvo podľa 

osobitného predpisu, 
• dietetickú potravinu určenú pre pacientov s metabolickými poruchami 

s prevalenciou nižšou ako 1:300 000 

 
• 90% liek, zdravotnícka pomôcka a dietetická potravina ktoré 

sú na trhu kratšie ako 1 rok 

 
• 80% liek, zdravotnícka pomôcka a dietetická potravina ktoré 

sú na trhu kratšie ako 2 roky 
 

• 75% liek, zdravotnícka pomôcka a dietetická potravina ktoré 
sú na trhu dlhšie ako 2 roky 
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• Spoluúčasť poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti 

• 0% 
• liek bol posúdený v procese kategorizácie a vyhovuje všetkým 

kritériám pre zaradenie alebo podmienené zaradenie do 
zoznamu kategorizovaných liekov okrem splnenia kritéria 
nákladovej efektivity 

 

• 5% 
• liek nebol posúdený v procese kategorizácie a nie je možné 

vyhodnotiť jeho prínos pre pacienta 

Odklad nadobudnutia účinnosti §88 ods.11 na 1.1.2019 dáva držiteľom registrácie dostatočný priestor dať si lieky posúdiť  



Zabezpečenie finančnej stability a efektívneho 
využívania verejných zdrojov 

•Zdieľanie rizika medzi MAH a platcami 
•Pri zaraďovaní nových ZT je povinná pre všetky zdravotné poisťovne 

• ktoré majú viac ako 15% poistencov z celkového počtu poistencov v SR 
• hradili za posledný rok liečbu predmetnou ZT aspoň jednému svojmu poistencovi 

 
• Zabezpečuje sa ochrana obchodného tajomstva časti zmluvy, ktoré sú nad rámec údajov 

týkajúcich sa kategorizácie liekov (úhrada zdravotnou poisťovňou, indikačné a preskripčné 
obmedzenie a pod.) 
 

•Efektívne využívania verejných zdrojov  
• Vstup generických a biologicky podobných liekov 
• Pravidlá efektívneho používania zdravotníckych pomôcok 
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Efektívnejšie využívanie VZ alebo ich úspora 

Cieľ zmeny Navrhovana zmena Povodný stav Odhad dopadu*

Sledovanie vplyvu na verejné zdroje - lieky s vysokým 

dopadpm na VZ budu podmienene zaradene
NA

Reassesment =realna spotreba vs planovana, rozdiel pri precerpani 

vratit do verejných zdojov

Vstup 1. generika -zníženie ceny minimalne  -45% -35%

Vstup 2. generika -zníženie ceny minimalne  -10%

Vstup 3. generika -zníženie ceny minimalne -5%

Vstup 1. biosimilar  -30% -20%

Vstup 2. bosimilar  -5%

Vstup 3. bosimilar  -5%

Setrenie verejných 

zdrojov

NA

PRIAMY: zníženie UZP na urovni  referenčnej skupiny (RS) alebo 

Uhradovej skupiny (US)

NEPRIAMY: Limitovanie daľšieho vstupu do jestvujúcej skupiny, 

limituje sa nárast objemu spotreby stimulovaný promociou

PRIAMY: zníženie UZP na urovni  referenčnej skupiny (RS) alebo 

Uhradovej skupiny (US)

NEPRIAMY: Limitovanie daľšieho vstupu do jestvujúcej skupiny, 

limituje sa nárast objemu spotreby stimulovaný promociou

NA



Sociálne aspekty 

• Limit spoluúčasti 

• Do výpočtu limitu spoluúčasti sa zaraďujú okrem liekov aj zdravotnícke pomôcky a 
dietetické potraviny 

 

• Zmena výšky limitu spoluúčasti 

 

• Rozšírenie skupín poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti 
• poistenec poberateľ predčasného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok 
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Sociálne aspekty II 

• Zníženie alebo eliminácia doplatkov pacienta 
• Zrušenie fixného doplatku pre lieky: 

• Zmluva o podmienkach úhrady (jediný liek v referenčnej skupine) 

• Podmienene zaradený (jediný liek v referenčnej skupine) 

• Ak je doplatok poistenca vyšší ako 5% z priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve SR 

 

• Zníženie doplatku  
• Zmluva o podmienkach úhrady 

• „Zrýchlené“ Cenové návrhy 
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Správne poplatky za konania vo veciach kategorizácie 

• Zvýšenie nárokov na posudzovanie zdravotníckych technológií 
definovaných v návrhu novely zákona 363/2011 

• Niektoré konania vo veciach kategorizácie neboli spoplatnené 

 

*Novela Zákon č. 145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 



 

Návrh výšky správnych poplatkov od 1.1.2018 

• Výška správnych poplatkov bola 
upravená v závislosti od 
navrhovaných a reálnych súm 
úhrad vzťahujúcich sa ku 
konaniam o kategorizácii liekov, 
zdravotníckych pomôcok a 
dietetických potravín 

3 060 €               suma úhrad do 200T€ / rok

3 825 €               suma úhrad od 200T€ do 500T€ /rok

5 100 €               suma úhrad nad 500T€ /rok

3 660 €               suma úhrad do 200T€ / rok

4 575 €               suma úhrad od 200T€ do 500T€ /rok

6 100 €               suma úhrad viac ako 500T€ /rok

-  €                   suma úhrad do 10T€ / rok

300 €                   suma úhrad od 10T€ do 50T€ / rok

600 €                   suma úhrad viac ako 50T€ /rok

325 €                   suma úhrad do 1000€ / rok

650 €                   suma úhrad od 1000€ do 50T€ /rok

1 300 €               suma úhrad viac ako 50T€ /rok

nová generická ZP 300 €           600 €                   dorovnanie poplatku za žiadosť na lieky

zmena 300 €           600 €                   dorovnanie poplatku za žiadosť na lieky

-  €                   suma úhrad do 1000€ / rok

300 €                   suma úhrad od 1000€ do 50T€ /rok

600 €                   suma úhrad viac ako 50T€ /rok

-  €            
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2 100 €        

3 100 €        

-  €            vyradenie

zaradenie nový liek , HTA 

potrebne

podmienené zaradenie 

nový liek , HTA potrebne

nová ZP , HTA potrebne

vyradenie

Popis

Platný 

Správny 

poplatok

Návrh nového 

správneho 

poplatku

podmienka



Časový harmonogram 363/2011 

 15.5.-31.5.17 PPK / 14 dni  

 2.6.-16.6.17 VPK /14dní 

 do 21.6.17 GP MZSR 

 4.7.- 25.7.17 MPK /15prac dní 

 26.7.-4.8.17 Rozporové konania /14dni 
cca 

   

  

 14.8.17   HaSRV 

 15.8.17   LRV / 7-14 dní 

 do 31.8.    Odoslanie na vládu SR 

 do 22.9.    Doručenie do  NRSR 

 10-27.10.    1. čítanie  

 14.-27.11.   Výbory NR 

 28.11. -15.12.   2.-3. čítanie 

 15 dní na podpis prezidenta SR 

 1/18   Nadobudnutie účinnosti 



Kľúčové legislatívne zmeny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v znení 
neskorších predpisov 
 

• Zákon č. 145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 
 

• Vyhláška MZSR o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru - 422/2011, 423/2011, 424/2011  
 

• Metodické pomôcky k vyhláškam  422/2011, 423/2011, 424/2011  
 

• Vyhláška MZSR  o hodnotiacich kritériách ..... 
 

• Vyhláška MZSR 369/2009 
 

• Vyhláška MZSR č. 435/2011 o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady 
zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva  
 
 


