Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Bratislava, 14.07.2021
Číslo: S18122-2021-OKC-22068

ROZHODNUTIE

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) príslušné na
konanie podľa § 21b ods. 1 zákona 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 (ďalej len „zákon“) rozhodlo vo veci určenia
maximálnej sumy úhrad zdravotných poisťovní (ďalej aj ako „podmienená úhrada“) za liek
4481C Spinraza 12 mg injekčný roztok sol inj 1x5 ml/12 mg (liek.inj.skl.) (ďalej len „liek“) na
obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od uplynutia posledného obdobia, na ktoré bola
podmienená úhrada podľa § 21b ods. 5 zákona určená, s týmito účastníkmi konania
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava – mestská časť Petržalka
851 04, Slovenská republika,
2. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika,
3. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, Slovenská republika,
4. Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Holandsko (ďalej
len „držiteľ registrácie“)
takto:
Maximálna suma úhrad zdravotných poisťovní za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
od uplynutia obdobia, na ktoré bola podmienená úhrada za liek podľa § 21b ods. 5 zákona
naposledy určená, sa podľa § 21b ods. 2 a 3 zákona určuje vo výške 9 419 668,33 eur.
Odôvodnenie
Dňa 1.7.2021 ministerstvo zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí
konania vo veci určenia podmienenej úhrady za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od
uplynutia obdobia, na ktoré bola podmienená úhrada za liek podľa § 21b ods. 5 zákona
naposledy určená, a to konkrétne na obdobie v trvaní od 1.8.2021 do 31.7.2022.
Ministerstvo podľa § 21b ods. 2 a 3 zákona určilo podmienenú úhradu vo výške
9 419 668,33 eur.
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Podľa § 21b ods. 2 zákona ministerstvo v oznámení o začatí konania oznámi
podmienenú úhradu, ktorú vypočíta ako súčet reálnej úhrady za liek alebo za spoločne
posudzované lieky za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „referenčné obdobie“)
a rozdielu reálnej úhrady za liek alebo sa spoločne posudzované lieky za referenčné obdobie
a reálnej úhrady za liek alebo za spoločne posudzované lieky za rok predchádzajúci
referenčnému obdobiu.
Podľa § 21b ods. 3 zákona referenčné obdobie sa začína 15 mesiacov pred začatím
konania o určení podmienenej úhrady.
Inými slovami, ministerstvo podľa § 21b ods. 2 zákona určí podmienenú úhradu pre
ďalšie obdobie podmienenej kategorizácie (v tomto prípade na obdobie od 1.8.2021 do
31.7.2022) ako súčet reálnej úhrady za liek za referenčné obdobie a rozdielu reálnej úhrady za
liek za referenčné obdobie a reálnej úhrady za liek za predchádzajúce referenčné obdobie.
V zmysle § 21b ods. 2 a 3 zákona referenčné obdobie a predchádzajúce referenčné
obdobie trvajú 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a referenčné obdobie sa začína 15 mesiacov
pred začatím konania o určení podmienenej úhrady (v tomto prípade 15 mesiacov pred
1.7.2021, ku ktorému ministerstvo začalo konanie o určení podmienenej úhrady).
Nakoľko referenčné obdobie trvá 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a začína 15
mesiacov pred začatím konania o určení podmienenej úhrady a ministerstvo začalo konanie
o určení podmienenej úhrady dňa 1.7.2021, ministerstvo určilo konkrétnu dĺžku trvania
referenčného obdobia a predchádzajúceho referenčného obdobia nasledovne:
1. referenčné obdobie určilo ako obdobie v trvaní od 1.4.2020 do 31.3.2021, a
2. predchádzajúce referenčné obdobie určilo ako obdobie v trvaní od 1.4.2019 do 31.3.2020.
S ohľadom na vyššie uvedené ministerstvo určilo podmienenú úhradu na základe:
1. reálnej úhrady zdravotných poisťovní vynaložených za liek v referenčnom období trvajúcom
od 1.4.2020 do 31.3.2021, a
2. reálnej úhrady zdravotných poisťovní vynaložených za liek v predchádzajúcom referenčnom
období trvajúcom od 1.4.2019 do 31.3.2020,
Na základe vyššie uvedeného ministerstvo určilo podmienenú úhradu použitím
nasledovného výpočtu:
PÚ = RO + (RO – PRO)
PÚ =
RO =
PRO =

podmienená úhrada na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to od 1.8.2021 do 31.7.2022
reálna úhrada zdravotných poisťovní vynaložených za liek v referenčnom období, a to od 1.4.2020 do 31.3.2021
reálna úhrada zdravotných poisťovní vynaložených za liek v predchádzajúcom referenčnom období, a to od 1.4.2019 do
31.3.2020

Zdrojom informácií pre kalkuláciu a určenie výšky podmienenej úhrady boli údaje
o spotrebe lieku poskytnuté ministerstvu podľa § 96 ods. 2 zákona zdravotnými poisťovňami.
Pre výpočet výšky podmienenej úhrady boli použité údaje o spotrebe lieku podaného pacientom
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v referenčnom období a v predchádzajúcom referenčnom období bez ohľadu na dátum
uskutočnenia úhrady za podaný liek.
Podľa údajov poskytnutých zdravotnými poisťovňami:
1. reálna úhrada zdravotných poisťovní vynaložená za liek pacientom podaný v referenčnom
období je vo výške 8 899 064,07 eur, a
2. reálna úhrada zdravotných poisťovní vynaložená za liek pacientom podaný v
predchádzajúcom referenčnom období je vo výške 8 378 459,81 eur.
Na základe údajov predložených zdravotnými poisťovňami ministerstvu, ministerstvo
určilo výšku podmienenej úhrady uplatnením vyššie predostretého výpočtu nasledovne:
PÚ = RO + (RO – PRO)
PÚ = 8 899 064,07 + (8 899 064,07 – 8 378 459,81)
PÚ = 9 419 668,33
Z vyššie uvedených dôvodov ministerstvo rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Vladimír Lengvarský
Minister

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 82 ods. 1 zákona podať námietky na Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky do siedmich dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie
nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Podľa § 82 ods. 4 a 5 zákona ten, kto podáva námietky, je povinný zložiť na účet ministerstva
kauciu v sume 3000 eur. Kaucia musí byť pripísaná na účet ministerstva najneskôr
v nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na podanie námietok, inak sa konanie
o námietkach zastaví. Ministerstvo kauciu vráti, ak minister námietkam čo aj len čiastočne
vyhovel.
Toto rozhodnutie sa považuje za doručené všetkým účastníkom konania dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Elektronický portál Kategorizácia
(http://kategorizacia.mzsr.sk) je súčasťou webového sídla ministerstva.
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