
VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA 
 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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 

 

 

  

 

 

Subjekt Pripomienka   

AZZZ SR Čl. I, § 6 ods. 2 

Navrhujeme doplniť nasledovný text na začiatok vety: „Ak sú pre to dané 

medicínske dôvody a súčasne tým nedôjde k zhoršeniu postavenia pacienta,“ 

Odôvodnenie: Keďže sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo novelizovať 

svoju vyhlášku č. 435/2011 Z. z., za účelom zosúladenia textu tejto vyhlášky 

so zákonom č. 363/2011 Z. z., ktorý pri revízii úhrad liekov vykonávanej 

prostredníctvom zmeny charakteristík referenčnej skupiny výslovne 

ustanovuje, že pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny 

sa okrem iného prihliada aj na účinnosť a bezpečnosť liečby (vrátane 

použitia lieku v súlade s SPC) a na odporúčané terapeutické postupy, t. j. na 

medicínske hľadisko, navrhujeme do vyhlášky zapracovať predmetný text. 

Súčasne navrhujeme, aby pri revízii úhrad liekov bol zohľadnený aj záujem 

pacienta, nakoľko revízia cien liekov má negatívny dopad v prevažnej miere 

práve na pacienta, ktorý je najzraniteľnejším sociálnym subjektom a môže v 

jej dôsledku byť vystavený neúmerne vysokým doplatkom za lieky, 

prípadne aj nedostupnosti liekov či i samotnej liečby.  

Z N 



AZZZ SR Čl. I, Príloha k vyhláške 

Prílohu k vyhláške navrhujeme opätovne posúdiť s ohľadom na SPC 

každého konkrétneho lieku. Odôvodnenie: Máme za to, že by bolo potrebné 

po konzultácii a odsúhlasení s odborníkmi komplexne posúdiť všetky 

existujúce aj novovzniknuté úhradové skupiny v súlade s najnovšími 

medicínskymi poznatkami a v súlade s SPC daných liekov. Ministerstvo v 

zámere týkajúcom sa novelizácie vyhlášky uvádzalo, že prihliadne na 

charakter ochorenia a indikácie lieku podľa SPC lieku. Máme za to, že 

takéto zhodnotenie je nevyhnutné robiť v spolupráci s odborníkmi, ktorí 

dokážu posúdiť všetky nevyhnutné klinické a terapeutické špecifiká. V 

tomto kontexte by mal byť zachovaný najmä medicínsky princíp 

zohľadňujúci dávkovanie pre rozličné indikácie, t. j. že rovnaký liek môže 

mať rôzne terapeutické indikácie, pre ktoré je potrebné podávať vždy inú 

dávku liečiva. Lieky s inou dávkou (miligramami) účinnej látky teda v 

takýchto prípadoch nie sú vzájomne zameniteľné. Tento fakt je veľmi 

dôležitý z medicínskeho hľadiska: Rozdielne dávkovanie a veľkosť dávky v 

konkrétnej indikácii môže byť medicínsky odôvodnené iným 

patofyziologickým podkladom ochorenia, predovšetkým však zabezpečí 

bezpečnosť a účinnosť liečby. V prípade dostupnosti viacerých dávok v 

navrhovanej úhradovej skupine a aj pri stanovení úhrady na druhú, 

respektíve tretiu najnižšiu maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni, 

prepočítanej na ŠDL liečiva spomedzi liekov zaradených v úhradovej 

skupine, nebude možné zabezpečiť dodržanie správneho terapeutického 

postupu v súlade s SPC lieku bez doplatku, respektíve so sociálne únosným 

doplatkom. Do úhradových skupín sú navrhnuté lieky používané na rôzne 

indikácie (poznámka len na vysvetlenie: ATC skupina je onkologická, ale 

podľa SPC je použitie aj pre dialyzovaných pacientov).  

Z N 



AZZZ SR predloženému návrhu 

Všeobecná pripomienka Odôvodenie: člen AZZZ SR odmieta vyhlášku č. 

435/2011 Z. z. z nasledovných dôvodov: a) Vyhláška č. 435/2011 Z. z. je 

nekoncepčným právnym predpisom, ktorého účinky majú priame negatívne 

dopady na pacientov, keďže umožňuje technokratickými rozhodnutiami 

štátnych orgánov narúšať ich liečbu. Aplikáciou predmetnej vyhlášky v jej 

súčasnom (ako aj v navrhovanom) znení je ohrozená terapeutická účinnosť 

indikovaných liekov , a to najmä u pacientov s chronickými ochoreniami, 

keďže na trojmesačnej báze dochádza k zmenám v úhradách za jednotlivé 

lieky. To môže mať za následok nevyhnutnosť zmeny liečby pacientov z 

čisto ekonomických dôvodov (užívanie lieku s nižším alebo žiadnym 

doplatkom namiesto terapeuticky vhodnejšieho lieku, u ktorého sa však 

zaviedol doplatok revíziou úhrad) bez prihliadnutia na medicínsku 

odôvodnenosť takejto zmeny. Pacienti s chronickými ochoreniami sú 

nastavovaní na dlhodobú liečbu konkrétnym liekom, pričom častá a 

medicínsky neodôvodnená zmena liečby (lieku) môže mať závažné 

negatívne dopady na zdravie pacientov a následné možné navýšenie 

výdavkov na liečbu z verejného zdravotného poistenia. Vyššie uvedené 

skutočnosti odôvodňujú záver, že vyhláška č. 435/2011 Z. z. umožňuje 

postup, ktorý je v rozpore s § 20 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 363/2011 Z. 

z.. b) Vyhláška č. 435/2011 Z. z. je v rozpore aj s ustanovením § 7 zákona č. 

363/2011 Z. z., ktoré ustanovuje kritériá pre kategorizáciu liekov, medzi 

ktorými je aj nákladová efektívnosť lieku, v spojení s § 10 ods. 4 písm. d) 

bod. 4. zákona č. 363/2011 Z. z. a § 20 ods. 3 písm. c) zákona č. 363/2011 Z. 

z.. Držitelia registrácie sú totiž povinní za účelom kategorizácie lieku 

preukazovať jeho nákladovú efektívnosť, čo znamená ochotu štátu platiť 

navyše za dodatočné celkové náklady vo vzťahu k dodatočným prínosom 

liečby – nie za jednotku (miligram). Zároveň však dochádza aplikáciou 

Z N 



vyhlášky k nezohľadneniu medicínskych aspektov a k zmene okolností, na 

základe ktorých bola nákladová efektívnosť stanovená a liek 

kategorizovaný. c) Neprediktabilita postupu MZ SR umožnená vyhláškou č. 

435/2011 Z. z. a opísaná v bode a) vyššie tejto pripomienky, zasahuje aj do 

podnikateľského prostredia, keďže nekoncepčné zmeny maximálnych výšok 

úhrady zdravotnej poisťovne za lieky v kvartálnych intervaloch majú za 

následok nemožnosť hospodárskeho plánovania a tvorby rozpočtov 

držiteľov registrácie, čo môže mať ďalší negatívny vplyv na pacientov. Sme 

ďalej presvedčení, že MZ SR by malo postupovať v súlade s princípmi a 

odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“), 

ktorá na svojom oficiálnom webovom sídle okrem iného uvádza nasledovné: 

„Odôvodňovať podrobné úhrady, porovnávania cien v rámci terapeutických 

skupín a iné špecifické cenové rozhodnutia s poukázaním na ATC a DDD je 

nesprávnym použitím tohto systému. Je to preto, lebo kategórie ATC a DDD 

sú vypracované výlučne na udržanie stabilného systému merania spotreby 

liekov, ktoré sa môžu používať na sledovanie a porovnanie trendov v 

používaní liekov v rámci a naprieč terapeutickými skupinami. Hodnoty 

DDD nemusia nutne odrážať terapeuticky ekvivalentné dávky rozličných 

liekov, preto nemožno tvrdiť, že predstavujú denné dávky, ktoré majú 

podobné liečebné výsledky u všetkých produktov v rámci ATC skupiny. 

Takéto odhady terapeutickej ekvivalencie je veľmi ťažké určiť, najmä 

pokiaľ ide o presnosť, ktorá sa obvykle vyžaduje pre rozhodnutia o cenách. 

Podobne sa neodporúča robiť ani úhradové a cenové porovnávania na 

základe zaradenia jednotlivých liekov do ATC skupín. Hlavné liekové 

indikácie (na ktorých sú založené zaradenia do ATC skupín) sa často veľmi 

líšia medzi krajinami a podobne ako DDD sa môžu časom meniť.“ Zdroj: 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index_and_guidelines/guidelines/ Vyššie 

uvedený prístup k používaniu DDD na účely cenotvorby a úhrad liekov 



WHO potvrdilo aj vo svojom oficiálnom vyjadrení. Z vyjadrenia WHO 

vyplýva, že DDD je merná jednotka a nemusí nevyhnutne odrážať 

odporúčané dávkovanie alebo predpísanú dennú dávku. WHO samotné 

uvádza, že „terapeutické dávky pre jednotlivých pacientov alebo pre skupiny 

pacientov budú často odlišné od DDD [stanovenej podľa WHO] pretože 

budú vychádzať z individuálnych charakteristík pacienta (ako vek, 

hmotnosť, etnicita, typ a závažnosť ochorenia) a budú brať do úvahy 

farmakokinetické aspekty. DDD je niekedy stanovená tak, že len zriedka 

bude v praxi liek takto predpisovaný, pretože DDD môže byť priemerom 

dvoch alebo viacerých bežne používaných dávok“. Vzhľadom na vyššie 

uvedené skutočnosti máme za to, že stanovenie ŠDL podľa DDD WHO nie 

je v súlade s odporúčaným postupom WHO a novelizácia vyhlášky by preto 

nemala byť postavená na takomto princípe. Dovoľujeme si tiež poukázať na 

zákonnú požiadavku, ktorá vyžaduje stanovenie výšky úhrady za ŠDL 

preukázaním nákladovej efektívnosti lieku, ktorú hodnotí odborná pracovná 

skupina pre farmakoekonomiku. Cenotvorba liekov je tiež zákonom 

regulovaná pri vstupe a v pravidelných intervaloch medzinárodným 

referencovaním a cena lieku nemôže presahovať priemer troch najnižších 

cien v EÚ.  

 

 

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke: 

O – obyčajná 

Z – zásadná  
A – akceptovaná 

ČA – čiastočne akceptovaná 

N – neakceptovaná 
 


