
                 

Tradičné stretnutie zástupcov farmaceutického priemyslu 

3. novembra 2020, Bratislava 

 

Témy konferencie: 

• Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete 

• Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy na rok 2021 z pohľadu MZ SR 

• Aktuálne informácie zo ŠÚKL  

• Aktuálny vývoj v oblasti cien a úhrad liekov v SR a EÚ 

• Vstup inovatívnych liekov a technológií 

• Centrálne nákupy liečiv  

 

 

 

 

UTOROK 3. NOVEMBRA 2020, 9.00 – 17.00 HOD. 

 

Od 8.30 hod. Registrácia  

 

Predsedníctvo: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave 

 

9.00 hod. Otvorenie konferencie 

 

9.10 hod. Aktuálny stav slovenského zdravotníctva a jeho systémové nastavenie 

• Pohľad na liekovú politiku a jej nastavenie 

 

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc., Head of Institute, Ústav zdravotníckych 

disciplín, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

9.55 hod. Prehľad zmien liekovej regulácie a legislatívy - čo nové sa pripravuje? 

• Financovanie slovenského zdravotníctva, kompenzácia za obdobie covid-19 

• Aktuálne z oblasti liekovej politiky pohľadom MZ SR 

• Opatrenia proti nedostupnosti liekov v SR, reexport liekov, emergentný systém 

• Vstup inovatívnych liekov, generík a biosimilars na trh 

• Ďalšia pripravovaná regulácia v oblasti liečiv 

 

RNDr. Jozef Slaný, CSc., odbor farmácie SFLP, Ministerstvo zdravotníctva SR, 

Bratislava 



 

10.40 hod. Prestávka na kávu 

 

11.00 hod. Problematika liekovej politiky z pohľadu  

Ing. Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka, Asociácia inovatívneho farmaceutického 

priemyslu SR, Bratislava 

 

11.25 hod Problematika liekovej politiky z pohľadu GENAS 

MUDr. Terézia Szádocka, MPH, prezidentka, GENAS, Bratislava 

 

11.50 hod. Centrálne nákupy liečiv a zdravotníckeho materiálu v nemocniciach 

• Systém tendrovania liečiv na Slovensku 

• Centrálne nákupy nemocníc - úspory, kontrola cien, spoločné zadávanie v praxi 

• Ďalšie stratégie MZ SR podľa klinického správania, nákupných podmienok, platobnej 

schopnosti  

• Nákupy liečiv a zdravotníckeho materiálu v čase pandémie 

• Spolupráca s ČR a výhľad do budúcnosti 

 

Martin Smatana, MSc., exriaditeľ IZP MZ SR, Asociácia na ochranu práv pacientov 

SR, Bratislava 

 

12.35 hod. Prestávka na obed 

 

13.45 hod. Vývoj farmaceutického trhu v SR, EÚ i vo svete  

• Dynamika progresu jednotlivých segmentov trhu - Rx, OTC vrátane e-commerce 

• Trendy v oblasti inovatívnej liečby, generík a biosimilars v SR a EÚ 

• Vývoj paralelného obchodu v SR a EÚ 

• Covid-19 a ako sa zmenil trh 

 

Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager Czech Republic and Slovakia, IQVIA, 

Praha 

 

 

14.25 hod. Aktuálne informácie zo ŠÚKL  

• Mimoriadne opatrenia pre obdobie pandémie Covid-19 

• Opatrenia proti nedostupnosti liekov - reexport, emergentný systém, FMD 

• Kontrolná a rozhodovacia prax ŠÚKL v oblasti liekovej politiky 

 

PharmDr. Zuzana Baťová, PhD., Riaditeľka a generálna tajomníčka, Štátny ústav pre 

kontrolu liečiv, Bratislava 



 

15.00 hod. Prestávka na kávu 

 

15.25 hod. Regulácia cien a úhrad liekov v SR - aktuálny stav 

• Vstup liekov do systému úhrad (kategorizácia liekov) 

o podmienky a posudzovanie žiadostí o úhradu 

o dĺžka kategorizačných konaní 

o neregistrované lieky (osobitné podmienky v súvislosti s ochorením Covid-19) 

o  zamýšľané zmeny 

• Dostupnosť inovatívnej liečby - zdroje, náklady, úhrady, regulácia, úspory, dopady 

pandémie 

• Lieky na vzácne ochorenia – podmienky vstupu a úhrady 

 

JUDr. Marko Polakovič, konateľ, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s.r.o., 

advokátska kancelária, Bratislava  

 

16.15 hod. Aktuálny pohľad VšZP na prax cien a úhrad liekov 

• Náklady na centrovú starostlivosť, rozhodovací proces, procesné pravidlá 

• Vstup nových liekov do systému úhrad a podmienky pre ich vstup 

• Metodika VšZP k neuhradeným liekom v doterajšej praxi a v praxi covid-19 

• Lieková stratégia a postoj VšZP pre nadchádzajúce obdobie 

• Ekonomický výhľad a plánovaná finančná politika VšZP 

 

MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva, Všeobecná zdravotná 

poisťovňa, a.s., Bratislava 

 

17.00 hod. Ukončenie konferencie 

 

 

 

 

 


