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 bod č. 2 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

Návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických 

potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov            

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh“) 

 

1. Postoj APZD k návrhu  

APZD berie predložený návrh zákona na vedomie a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

Materiál nebude mať vplyv na priemyselné podniky. V medzirezortnom pripomienkovom konaní                         

k nemu neboli zo strany APZD vznesené žiadne pripomienky. 

Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah návrhu 

• Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov 

na náš trh a odstrániť rozdielny prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi pri efektívnom 

a účelnom vynakladaní prostriedkov verejného zdravotného poistenia (VZP). 

• V súčasnosti platí tzv. výnimkový režim, preto je na posúdení zdravotnej poisťovne, či liek                         

z prostriedkov VZP uhradí alebo nie. Rozhodnutia zdravotných poisťovní sa v jednotlivých 

prípadoch odlišujú a prístup k pacientov k liečbe liekom sa líši v závislosti od zdravotnej 

poisťovne, v ktorej je pacient poistený. 

• Návrh zákona znamená presun inovatívnych liekov z výnimkového režimu do zoznamu 

kategorizovaných liekov, pretože kategorizované lieky sa uhrádzajú zo VZP. Za týmto účelom 

sa menia postupy, napr. uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku alebo postupy 

na zabezpečenie úspor nákladov na lieky pri vstupe generických a biologicky podobných liekov. 

• Návrh zákona sa ďalej týka aj úpravy zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho 

materiálu a dietetických potravín a možnosti uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady 

menovaných kategórií medzi ministerstvom alebo zdravotnou poisťovňou na jednej strane                   

a výrobcom alebo veľkodistribútorom na druhej strane. 

 ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY 

 

  

 

...silný hlas priemyslu... 
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Navrhovaný dátum účinnosti: 1. júna 2022 (okrem vybraných ustanovení) 
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