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S T A N O V I S K O 

k návrhu novely 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 

 

1. Popis návrhu 

Návrh novely má za ciele odstrániť rozdielny prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi s preukázaným 

klinickým účinkom; umožniť a podporiť vstup nových liekov na trh; zabezpečiť účelné a efektívne 

vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnú stabilitu tohto systému; a 

podporiť efekt úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia spojený so vstupom generických a 

biologicky podobných liekov na trh. 

Liek je z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bez akýchkoľvek rozdielov štandardne uhrádzaný 

všetkými zdravotnými poisťovňami, ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. Cieľom tejto 

novely preto je podporiť vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich 

presun z výnimkového režimu do režimu kategorizácie. 

Predložený návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, služby verejnej správy pre občana a ani na 

manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predpokladá sa pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a 

podnikateľské prostredie, vrátane pozitívneho vplyvu na MSP. Predpokladajú sa pozitívne sociálny vplyvy. 

Predložený návrh zákona má pozitívny vplyv na zamestnanosť vo verejnej správy a má negatívny vplyv na 

rozpočet verejnej správy. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právnym 

poriadkom Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a 

právnymi predpismi Európskej únie 

2. Stanovisko SOS 

Spoločné odbory Slovenska nemajú k predloženému návrhu novely zákona o rozsahu a podmienkach 

úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pripomienky. 

 

3. Závery a odporúčania 

SOS odporúča návrh na ďalšie legislatívne konanie. 
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