
                                                                                                                     

HSR SR dňa 21.02.2022         Bod č.2  programu 

 
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 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 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

- materiál na rokovaní HSR SR dňa 21.02.2022 
 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom zdravotníctva SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR. 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Cieľom a obsahom predkladaného materiálu sú: 1. zmeny v postupoch určených na podporu zabezpečenia 
štandardnej úhrady liekov (zmeny v postupe uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku či v postupe určovania 
podmienenej úhrady); 2. zavedenie nových nástrojov zabezpečujúcich efektívne a účelné vynakladanie zdrojov 
(zavedenie nových procesných postup pre určovanie, zmenu a zrušovanie úhradových skupín) a 3. zmeny v 
postupoch zabezpečujúcich úsporu nákladov vynakladaných na lieky (zmeny v revízii úhrad, referencovaní či vstupe 
generických a biologicky podobných liekov). Predmetom predkladaného materiálu je taktiež právna úprava 
zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín. Predkladaný materiál 
obsahuje okrem iného zavedenie výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor a možnosti 
uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady zdravotníckej pomôcky, špeciálneho zdravotníckeho materiálu alebo 
dietetickej potraviny medzi ministerstvom alebo  zdravotnou poisťovňou na jednej strane a výrobcom alebo 
veľkodistribútorom zdravotníckej pomôcky, špeciálneho zdravotníckeho materiálu alebo dietetickej potraviny na 
druhej strane. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Cieľom návrhu je odstrániť rozdielny prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi prostredníctvom podpory vstupu 
nových liekov na trh tak, aby vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia na tieto lieky bolo efektívne 
a účelné a zabezpečovalo finančnú stabilitu tohto systému. RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní nepripomienkovala. 
 
RÚZ berie materiál na vedomie. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
 
Bez pripomienok zo strany RÚZ 
 

Zdroj: RÚZ 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3089&langEID=1

