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Kto sme a prečo sme tu?

ISPOR Chapter Slovakia je občianske
združenie, zaregistrované MV SR dňa
18.8.2014 pod č. VVS/1-900/90-44282.
ISPOR Slovakia je lokálnym partnerom
ISPOR (International Society for
Pharmacoeconomics and Outcome
Research) s pôsobením na Slovensku.
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Aké sú naše ambície?

• zvyšovať efektívnosť, účinnosť a férovosť zdravotnej 
starostlivosti s cieľom zlepšovať zdravie;

• podporovať vzdelávanie vo farmakoekonomike a 
hodnotení zdravotníckych technológií;

• veda a výskum v daných oblastiach.

Naše aktivity smerujú k podpore vzdelávania a odbornej činnosti
v oblasti farmakoekonomiky na Slovensku, a to najmä na
edukáciu v oblasti metodiky farmakoekonomických analýz,
vzdelávanie študentov a pacientov a na podporu výskumnej a
publikačnej činnosti v oblasti ekonomiky zdravia.

3ISPOR Slovakia



Ako to robíme?

• vytváraním prostredia, v ktorom výskumníci,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a osoby s
rozhodovacou právomocou v oblasti liekovej politiky
a zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o
farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych
technológií, môžu zdieľať vedomosti a skúsenosti, a
to aj s aktívnym prispením zástupcov priemyslu
zdravotníckych technológií, organizácií súvisiacich so
zdravím a akademickej obce.
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Prečo sme tu dnes?
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Dnešný program
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12:30 – 13:15 Registrácia účastníkov a obed

13:15 – 13:20 Úvodné slovo (Martin Višňanský, President, ISPOR Chapter Slovakia)

13:20 – 14:20

Prehľad zmien v novele Zákona č. 363/2011 Z.z. 

MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH

14:20 – 14:40

Prehľad zmien v novele Zákona č. 363/2011 Z.z. – zdravotnícke pomôcky 

Zástupca MZ SR

14:40 – 15:00

Nová legislatíva z pohľadu Asociácie generických výrobcov (GENAS) 
MUDr. Terézia Szádocka, RNDr. Milan Mešter

15:00 – 15:20
Nová legislatíva z pohľadu Slovenskej asociácie dodávateľov 
zdravotníckych pomôcok (SK+MED) 
MUDr. Vladimír Mičieta

15:20 – 15:40

Nová legislatíva z pohľadu Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) 
Ing. Jan Smitka, MBA

15:40 – 16:00 Diskusia, záver 



Okienko do nedávnej histórie ...

• Zákon č. 363/2011 Z. z.: Zákon o rozsahu a podmienkach 
úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 
potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1.12.2011 
resp. 1.1.2012

• v znení č. 460/2012 Z. z., účinný od 1.1.2013, 
• v znení č. 265/2015 Z. z., účinný od 1.11.2015, 
• a zatiaľ v ostatnom znení ako č. 306/2016 Z. z., účinný od 

1.1.2017

• LP 534/2017, s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2018
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Legislatívny proces pre LP 534/2017 ...
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Zdroj: Info Report HiC Q4/2017
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Kľúčové zmeny
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Zdroj: Info Report HiC Q4/2017



Zmeny v terminológii ...

Bod 1. (§ 2 písm. a) – spresnenie definície dietetickej potraviny (DP). 
Bod 2. (§ 2 písm. b až d) – nová definícia ceny lieku, zdravotníckej 
pomôcky (ZP) a dietetickej potraviny (DP). 
Bod 3. (§ 2 písm. e) – spôsob určenia úradnej ceny v členskom štáte EÚ. 
Body 4.- 9. (§ 2 písm. g a h) – stanovenie jednotkovej ceny ZP a DP. 
Bod 12. (§2 písm. o a p) – zavedenie kritéria finančného limitu aj pre 
špeciálny zdravotnícky materiál (ŠZM). 
Bod 13. (§ 2 písm. q až u) – presnejšia definícia ŠZM, originálneho lieku, 
generického lieku, biologického a biologicky podobného lieku. 
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Zmeny v oblasti liekov I.
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Body 17. až 19. (§6 ods. 4 a ods.9 písm. a a b) – rozšírenie 
regulácie úhrad pre všetky liekové formy liekov. 
Body 20. (§ 7 ods. 2 a 3) a 21. (§7 nový ods. 6) 
- zvýšenie hranice dodatočných nákladov vynaložených z 
verejného zdravotného poistenia, ktorá nesmie presiahnuť 
prahovú hodnotu za jeden získaný rok života; 
- zavedenie možnosti uzavrieť s poisťovňou zmluvu za účelom 
dosiahnutia hranice nákladovej efektívnosti – tzv. „cost“ a 
„risk“ „sharingové“ zmluvy; 
- zníženie limitu na 1: 50 000 pre lieky na liečbu ochorení s 
nízkym výskytom (tzv. „orphan drugs“); 



Zmeny v oblasti liekov II.
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- prahová hodnota posudzovaného lieku za jeden získaný rok 
života štandardizovanej kvality ako násobok referenčnej 
priemernej mesačnej mzdy a koeficientu prahovej hodnoty, ktorý 
nesmie byť vyšší ako 41; 
- Individuálne stanovovanie prahovej hodnoty pre lieky 
podmienene zaradené do zoznamu hradených liekov. 
Bod 22. (nový §7a) – zmluvné podmienky a parametre pre 
uzavretie zmluvy s poisťovňou. 
Bod 27. (§ 9 ods. 4) – definovanie podmienok pre povinnosť 
zabezpečiť dostupnosť lieku – vylúčenie liekov s prevalenciou 
nižšou ako 1:50 000. 



Zmeny v oblasti liekov III.
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Bod 29. (§ 10 ods. 4 písm. d) štvrtý bod) a bod 32 (§ 10 ods. 4 sa 
písmeno d) nový bod 5) – zrušenie povinnosti predkladať FE 
rozbor lieku s prevalenciou nižšou ako 1:50 000 a pri preradení 
lieku už podmienene zaradeného. 
Bod 30. (§ 10 ods. 4 sa písmeno d) nový bod 5) – povinnosť 
držiteľa doložiť k žiadosti o zaradenie lieku do zo zoznamu kat. 
liekov výpočet návrhu prahovej hodnoty. 
Bod 31. (§ 10 odsek 4 sa dopĺňa písmenom e) ) - povinnosť 
držiteľa doložiť k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kat. 
liekov zmluvy o podmienkach úhrady, ak chce dosiahnuť 
nákladovú efektívnosť podieľaním sa na nákladoch ZS. 



Zmeny v oblasti liekov IV.
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Bod 33. (§ 14 ods. 2) – doplnenie možnosti podať žiadosť o 
zmenu referenčnej skupiny aj pre podmienene zaradené lieky. 
Body 34. (§ 15 ods. 3 písmeno b) a 35 (§ 15 sa odsek 3 dopĺňa 
písmenom c) - spresnenie obdobia na ktoré sa predkladá návrh 
maximálnej sumy úhrad. 
Body 36. (§ 16 ods.4 písm j) a 37 (§ 16 ods.4 nové písm. k) a l) –
úprava podmienok pre vstup generických liekov do zoznamu kat. 
liekov. 
Body 38. (§ 16 ods. 4 písm. ) a 39 (§ 16 ods. 4 nové písm. n) a o) -
úprava podmienok pre vstup biologicky podobných liekov do 
zoznamu kat. liekov. 



Zmeny v oblasti liekov V.
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Body 40. a 41. (§ 17 ods.4 písm. c) a ods.5) – doplnenie dôvodu, 
pre ktorý MZ SR nemôže vyradiť liek zo zoznamu kat. liekov. 
Bod 42. (§ 17 sa odsek 5 dopĺňa písmenami h) až j) - doplnenie 3 
dôvodov pre vyradenie lieku zo zoznamu kat. liekov. 
Bod 43. (§18 nový ods.4) – možnosť pre držiteľa reagovať na 
situáciu, keď sa zvýši doplatok pacienta následkom žiadosti o 
zníženie ceny lieku v rovnakej ref. skupine. 
Bod 45. (§ 19 ods.6) – možnosť zvýšiť cenu lieku o max. +20% ak 
upravená cena neprekračuje európsku referenčnú cenu. 



Zmeny v oblasti liekov VI.
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• Bod 46. (§ 20 ods. 7) – zmena podmienok pri rozhodovaní o 
zmene preskribčného alebo indikačného obmedzenia z 
prevalencie 1:100 000 na počet vhodných pacientov 1:50 000. 

• Bod 47. (§21) - rozhodovanie o podmienenom zaradení lieku 
do zoznamu kategorizovaných liekov a úradnom určení ceny 
lieku. 

• Bod 48. (§ 21a ) – rozhodovanie o vyrovnávacom rozdiele a (§
21b) – rozhodovanie o určení podmienenej úhrady. 

• Bod 49. (§22 ) - žiadosť o úradné určenie ceny lieku, ktorý nie 
je zaradený v zozname kategorizovaných liekov 

• Bod 50. (§ 22a) – rozhodovanie o úradne určenej cene lieku, 
ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. 



Zmeny v oblasti zdravotníckych pomôcok

19ISPOR Slovakia
Zdroj: Info Report HiC Q4/2017

Bod 51. (§ 26 ods. 4 a vypustenie Prílohy č.2) - nové pravidlá pre 
zaraďovanie ZP a výpočet vyrovnávacieho rozdielu. 
Bod 52. (§ 26 ods.6) – kvartálna úprava zaraďovania ZP. 
Bod 53. (§ 30 ods.1 písm. e) – definovanie kritérií pri rozhodovaní 
o zaradení ZP. 
Bod 55. (§ 32 ods. 3 písm. f) – dokladovanie minimálne 3 cien z 
EÚ pri kategorizácii ZP. 
Bod 56. a 57. (§ 37 ods.5 písm. c) – rozšírenie zoznamu ZP, ktoré 
nemôžu byť hradené z prostriedkov VZP. 
Bod 58. (§ 37 nový ods.6) – 20% úhrada pre ZP, ktoré nemajú 
určenú úradnú cenu aspoň v 2 štátoch EÚ. 



Zmeny v oblasti dietetických potravín I.
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Bod 66. (§ 57 nový ods. 5) – zavedenie pravidiel pre stanovovanie 
max. ÚZP a jednotkovej ceny pre DP. 
Bod 67. (§ 59 ods.1 písm. b) – doplnené nové body 17 až 19) –
doplnenie údajov v zozname kateg. DP. 
Bod 68. (§ 60 ods.2 písm. h) – zamedzenie šírenia klamlivých 
údajov o DP 
Bod 69. (§ 60 ods. 2 nové písm. na písm. o) – informácia pre 
spotrebiteľa o konečnej cene DP v iných štátoch EÚ. 
Bod 70. (§ 60 ods. 4 písmeno b) – informácia o prvom 
umiestnení DP na trh. 
Bod 71. (§ 63 ods. 2 písmeno c) - efektívne porovnávanie cien DP. 



Zmeny v oblasti dietetických potravín II.

21ISPOR Slovakia
Zdroj: Info Report HiC Q4/2017

Bod 72. (§ 65 ods.4 písm. c) bod 2 a 3) – rozšírenie zoznamu DP, 
ktoré nemôžu byť hradené z VZP. 
Bod 73. (§ 65 ods.4 písm. e) a § 66 ods.4 písm. e)) efektívne 
porovnávanie cien DP. 
Bod 74. (§ 65 nový ods.5) - 20% úhrada pre DP, ktoré nemajú 
určenú úradnú cenu aspoň v 2 štátoch EÚ. 



Zmeny v oblasti ŠZM
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• Bod 59. – zavedenie finančného limitu pre úhradu ŠZM. 
• Bod 65. (§ 45 ods.4 nové písm. f) – vyhlásenie pre ŠZM, že 

cena nie je známa, žiadateľ zdokladuje aspoň 3 ceny z EÚ. 



Ďalšie kľúčové zmeny ...

23ISPOR Slovakia
Zdroj: Info Report HiC Q4/2017

Bod 79. (nový § 87a) – určuje limit spoluúčasti na lieky, ZP a DP 
Body 80. až 84. (zmeny v § 88) 
- návrh limituje výšku dobrovoľnej úhrady ZP, na ktorú nie je 
nárok z VZP na max. 90% z požadovanej úhrady. % úhrady sa 
znižuje v súvislosti s časom od prvého predaja lieku, ZP a DP; 
- poskytovateľ ZS má stanovenú 5% spoluúčasť na sume 
uvedenej v žiadosti; 
- ak sa jedná o neregistrovaný liek, úhrada môže byť až 100%; 
- určenie postupu pre stanovenie ceny na výpočet úhrady. 
Bod 85. (§ 89 nový ods.4) – zníženie alebo úplná eliminácia 
doplatku pre vysoko-nákladové podmienene zaradené lieky. 



...a zopár detailov navyše ...
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Bod 86. (§ 91 nový ods.6) – ustanovuje povinnosť mlčanlivosti 
pre členov poradných orgánov MZ SR. 
Bod 87. (§ 93 ods.1) –predĺženie lehoty dodania FE rozboru na 
120 dní. 
Bod 88. (§ 94 ods.1 písm.a) - nové kritériá pre porovnávanie cien 
liekov 
Bod 89. (§ 94 ods.3 ) – zmena frekvencie porovnávania cien z 
podnetu MZ SR 
Bod 90. (§94 ods.8 nové písm. f) – zavádza možnosť použiť ďalšie 
zdroje pre referencovanie cien liekov. 
Bod 91. (§ 95 ods.1 dopl.) – rozšírenie definície verejného 
záujmu pre potreby konaní vo veciach kategorizácie. 



A nezabudnime tiež na:
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• Novela zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
• Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve 

• Novela zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a 
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

• Novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach 



Poznámy k „MCDA“ – návrh Vyhlášky
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Poznámy k „MCDA“ – ako to funguje inde?
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Price premium on cost comparator G-BA
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Poznámky k „thresholds“
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Prehľad HTA metodológie I.
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Prehľad HTA metodológie II.
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Prehľad HTA metodológie III.
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Prehľad HTA metodológie IV.
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Aj kolegovia v Českej republike sa trápia ...

36ISPOR Slovakia
Zdroj: Doležal, T (iHETA), ISPOR 2016



ISPOR Slovakia 37Zdroj: Sladeček, Š et al., ISPOR 2016



The Greek Case Study
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Zdroj: Journal of Health Policy and Outome Research, 2/2016
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