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2. MISIA HPI 

 

Health Policy Institute svojou činnosťou napĺňa nasledujúce poslanie: 

 

1. V prostredí rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú vyvolané vysokými 

očakávaniami občanov, starnutím populácie, meniacou sa štruktúrou chorôb a technologickým 

pokrokom je poslaním Health Policy Institute: 

• presadzovanie hodnôt, ktoré podporujú finančne udržateľné zdravotné systémy, ktoré 

flexibilne reagujú na potreby populácie, 

• presadzovanie inovatívnych riešení na úrovni zdravotných systémov, na úrovni 

zdravotných poisťovní a na úrovni poskytovateľov s cieľom vyššej efektívnosti 

poskytovania zdravotných služieb, 

• presadzovanie klientskeho prístupu k poistencom a pacientom. 

2. Prvým predpokladom presadzovanie týchto hodnôt je chápanie zdravia ako individuálneho 

statku. Health Policy Institute bude presadzovať takú zdravotnú politiku, ktorá motivuje každého 

občana k zlepšovaniu vlastného zdravotného stavu. 

3. Druhým predpokladom je čo najväčšia decentralizácia rozhodnutí. Preto Health Policy Institute 

podporuje aj v zdravotníctve trhové mechanizmy tam, kde sú Preukázateľne efektívnejšie ako 

štátne intervencia. Ako základný nástroj zdravotnej politiky preto Health Policy Institute bude 

presadzovať efektívnu reguláciu rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej z verejného 

zdravotného poistenia, flexibilné nastavenie minimálnej siete, dostatočne motivačné maximálne 

ceny, pričom úlohou súkromného sektora je napĺňať tieto regulácie. 

4. Treťou dôležitou hodnotou je solidarita. Health Policy Institute podporuje systém povinného 

verejného zdravotného poistenia, na základe ktorého má každý poistenec nárok na rovnakú 

starostlivosť pri rovnakej potrebe. Vzhľadom k tomu, že v zdravotníctve sa stretáva nekonečná 

túžba po nesmrteľnosti s prísnym svetom ekonómie, musí mať solidarita presne vymedzené 

hranice, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu a k plytvaniu vzácnych zdrojov na medicínsky 

neúčinné a ekonomicky neefektívne intervencie. 

5. Health Policy Institute preto bude na Slovensku ale aj vo svete presadzovať také fungovanie 

zdravotných systémov, ktoré podporujú zodpovednosť pacienta, zodpovednosť poskytovateľa a 

zodpovednosť nákupcov zdravotnej starostlivosti. 
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3. HPI 2012 V ČÍSLACH 

2    tlačové konferencie 

3    legislatívne semináre 

3    publikácie 

3 konzultácie s poslancami NR SR a členmi výboru pre zdravotníctvo 

3 nové rubriky na webe HPI 

 

42 strán vychádza v priemere na jedno číslo Newslettra Zdravotná politika 
  

56   článkov v mesačníku Zdravotná politika 

 

265   mediálnych vystúpení v roku 2012 

 

596  odkazov na monitoring počas roka 2012 v slovenskom jazyku 

 

641  likeov na facebooku 

 

2380 počet odberateľov Newslettera „Zdravotná politika“ 

 

10 088  podpisov v hromadnej pripomienke za zachovanie pluralitného systému ZP 

 

47 182  jedinečných osôb stránky HPI www.hpi.sk  
 

134 623 jedinečných zobrazení stránky www.hpi.sk 
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4. HPI V MÉDIÁCH V ROKU 2012 

Cieľom HPI bolo aj v roku 2012 poskytnúť verejnosti odborný pohľad na zásadné témy a zmeny 

v oblasti zdravotníctva. Pričinili sme k tomu našimi tlačovými správami a taktiež početnými 

vyjadreniami pre rôzne slovenské a zahraničné médiá.  

HPI poskytlo v roku 2012 dve tlačové správy k téme jednej poisťovne a dátovému nedorozumeniu 

medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

(ÚDZS). Druhá tlačová správa bola reakciou na stanovisko VšZP o nesprávnosti našich dát 

použitých v analýze čakacích dôb. Ich pochybnosti sme vyvrátili zdôraznením, že naše dáta 

vychádzajú z databáz ÚDZS, ktoré im osobitne zasiela každá poisťovňa vrátane VšZP. 

Spolu mali analytici HPI v roku 2012 až 265 mediálnych výstupov, čo znamená, že sme sa k dianiu 

v zdravotníctve vyjadrili mesačne v priemere 22-krát, v podstate každý pracovný deň v roku (viď 

tabuľku s počtom mediálnych výstupov podľa tém): 

 

 
Peter 

Pažitný 

Tomáš 

Szalay 

Roman 

Mužik 

Angelika 

Szalayová 

Peter 

Balík 

Mária 

Pourová 

Silvia 

Hnilicová 

Katarína 

Skybová 
HPI 

Spol

u 

Čakacie 

zoznamy 

a korupcia 

v zdravotníctve 

 6 21      8 35 

Jedna poisťovňa 20 36 1      7 64 

DRG 3         3 

Politická 

situácia 

a zdravotníctvo 

3 4 1  1     9 

Dlhy nemocníc 

a rozpočet 
4 19        23 

Sprievodca 

pôrodnicami 
      1 7 46 54 

Odmeňovanie 

zdravotníckych 

pracovníkov 

4 3       2 9 

Lieková politika  10  2      12 

Vernostné zľavy  6        6 

Postavenie 

pacienta 
 1        1 

Prepoistenie 

a súkromné 

pripoistenie 

8 1   1     10 
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Zdravotníctvo 

2020 
1         1 

K analýze IFP 

„Málo zdravia za 

veľa peňazí“ 

2 1        3 

Centralizácia 

v Maďarsku 
2         2 

Reward based 

healthcare 
   1      1 

Obama care      1    1 

Ostatné 7 20   1    3 31 

SPOLU 54 107 23 3 3 1 1 7 66 265 
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5. FINANCOVANIE HPI 

 

Zdroje financovania/Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2% dane  0 0 0 0 0 0 0 548 

2% dane                548 

Grantové schémy  0 0 0 0 4 284 13 452 17 219 17 280 

Nádácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation         4 284 9 882 6 509   

Slovenská asociácia spoločností orientovaných na výskum 

a vývoj 
          3 570 10 710 14 280 

Nadácia SPP - Projekt Sprievodca pôrodnicami               3 000 

EÚ Projekty 0 0 0 0 0 0 3 480 947 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu             3 480 947 

Firemní darcovia / dary od fyzických osôb  0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

Výnosy z podnikateľskej činnosti  53 539 39 430 11 849 52 487 8 990 31 404 24 765 33 929 

ACCOR Services Slovakia s.r.o.  9 925               

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.             833   

Egészégbiztosítási Felugyelet      4 303           

Health Research & Consulting, s.r.o.  4 174               

Institut d Economie de la Sante    1 180             

Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, n.f.            672     

London School of Economics and Politicial Science             292 833 

Management Skill Base s.r.o.  19 916               

MEMO 98           105     

Ministerstvo zdravotníctva SR   28 215             

Ministerstvo zdravotnictví ČR      7 546 44 759 2 512       

Nadácia Pontis               833 

National Institute for Strategic Health Research    10 035             

Reforma zdravotnictvi - forum.cz  17 027               

Roche Slovensko, s.r.o.               1 500 

Semmelweis Egyetem            13 130 13 513   

Stockholm Network 2 496               

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky               7 930 

WHO       7 311         

Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky               12 004 

Výnosy z organizovania konferencií a legislatívnych 

seminárov 
          9 212 10 027 10 803 

Výnosy z reklamy         2 520 8 260     

Výnosy z analytických služieb         3 933       

Predplatné "Zdravotná politika"       418         

Predaj kníh a publikácií         25 25 100 25 

Ostatné výnosy 3 11 059 134 225 123 58 44 0 

Výnosy z dlhodobého finančného majektu   10 954             

Ostatné výnosy finančného charakteru 3 105 134 225 123 58 44 0 

TOTAL 53 542 50 488 11 983 52 712 13 397 44 915 45 508 52 703 

Poznámka: všetky výnosy sú bez DPH  
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6. AKTIVITY HPI NA SLOVENSKU 

PROJEKT SPRIEVODCA PÔRODNICAMI SME V ROKU 2012 ROZŠÍRILI O 

HODNOTENIE MEDICÍNSKEJ KVALITY 

Sprievodca pôrodnicami vznikol v spolupráci portálu www.rodinka.sk a HPI. Je internetová 

aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný 

profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne 

aktualizovať, aby informácie o oddelení boli vždy aktuálne a presné. Na Slovensku máme 54 

pôrodníc a 53 z nich sa zúčastnilo projektu v priebehu dvoch rokov.  

Misiou projektu je zvýšiť rešpekt k pôrodu, k novému životu a k privádzaniu dieťaťa na svet. 

Chceme informovať, podporovať a vzdelávať slovenské matky a ich rodiny o tom, ako prebieha 

prirodzený, bezpečný a dôstojný pôrod a vytvárať preň na Slovensku podmienky. Chceme byť 

mediátorom v komunikácii medzi rodičmi a perinatológmi. Prostredníctvom spätnej väzby 

mamičiek a odborného hodnotenia perinatológov chceme zlepšovať slovenské pôrodníctvo. 

Do roku 2015 chceme, aby sa projekt stal dôveryhodným zdrojom informácií pre  budúce matky 

i verejnosť, lídrom v poskytovaní informácií o pôrodniciach, slovenskom pôrodníctve a spôsobe 

vedenia pôrodu. Tieto informácie vytvárame v spolupráci so slovenskými odborníkmi v oblasti 

perinatológie a v spolupráci s mamičkami. Chceme vytvoriť portál, vďaka ktorému si slovenské ženy 

dokážu zodpovedne vybrať kde a ako chcú svoje dieťa porodiť. 

Od vzniku v roku 2011 mal portál www.sprievodcaporodnicami.sk viac ako 155 000 unikátnych 

návštevníkov a viac ako 640 000 videní. Mamičky sa počas existencie projektu vyjadrili k pacientskej 

spokojnosti viac ako 7500-krát. V ročníku 2012 to bolo 3165-krát, čo predstavuje 5,8 percenta 

všetkých pôrodov tohto roku.  

V priebehu roka 2012 sme aktívne pracovali na zdokonalení metodológie projektu SPRIEVODCA 

PÔRODNICAMI, aby sme v roku 2013 mohli vyhlásiť top pôrodnice na základe viacerých faktorov. Aj 

preto sme v roku 2012 rozšírili projekt o meranie kvality pôrodníc pomocou indikátorov 

medicínskej kvality a o hodnotenie na základe služieb, ktoré pôrodnice poskytujú.  

Vďaka 3165 hodnoteniam mamičiek, názorom 14-tich expertov z oblasti perinatológie (medicínskej 

vedy zaoberajúcej sa časovým obdobím okolo pôrodu) a koordinátorom projektu HPI a rodinka.sk, 

vznikol v roku 2012 rebríček pôrodníc, ktorý hodnotí ich služby, kvalitu zdravotnej starostlivosti 

i spokojnosť mamičiek. 

Hodnotenie v roku 2012 teda pozostáva z troch častí, ktorým sme priradili rovnakú dôležitosť: 

• EXPERTNÉ HODNOTENIE: hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti 

• HODNOTENIE SLUŽIEB poskytovaných pôrodnicou 

• HODNOTENIE SPOKOJNOSTI mamičiek 

Jedným z najdôležitejších kritérií výberu „dobrej pôrodnice“ je kvalita zdravotnej starostlivosti. 

S pomocou 14 významných expertov z oblasti perinatológie na Slovensku sme stanovili desať 

parametrov na meranie medicínskej kvality zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach.  
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Výsledky hodnotenia pôrodníc v roku 2012 boli prezentované 5. februára 2013 na tlačovej 

konferencii v Bratislave. 

 Súhrn mediálnych výstupov v televízii, rozhlase, tlači, on-line 

• Viac ako 45 článkov v tlači a on-line médiách 

• 4 reportáže v hlavných správach (RTVS, TV JOJ, Markíza, TA3), 2 televízne vysielania 

• 2 rádiové relácie 

• Desiatky on-line komentárov týkajúcich sa témy 

Projekt Sprievodca pôrodnicami v roku 2012 v HPI odborne viedla Silvia Hnilicová. Komunikáciu 

a PR projektu riadila Katarína Skybová. 

Informácie o projekte ako aj hodnotenie pôrodníc nájdete na www.sprievodcaporodnicami.sk.  
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ANALÝZA NEDOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB, MERANEJ ČAKACÍMI 

LISTINAMI 

V júli 2012 vydalo HPI Analýzu nedostupnosti zdravotných služieb, meranej čakacími listinami. 

Analýzu vypracoval junior analytik Roman Mužik s metodologickou a legislatívnou podporou 

partnerov HPI Angeliky Szalayovej, Tomáša Szalaya a Petra Pažitného.  

Cieľom tejto analýzy bolo priblížiť čitateľom typy diagnóz, kvôli ktorým sa najčastejšie ocitnú na 

čakacej listine, počet pacientov na týchto zoznamoch ako aj dĺžku čakania v závislosti od 

zdravotnej poisťovne a typu zariadenia. 

Analýza čakacích dôb a jej zverejnenie vyvolalo reakciu niekoľkých kľúčových aktérov.  

Po medializácii problematiky sa začiatkom septembra poisťovňa Dôvera v zmysle našich 

odporúčaní rozhodla na svojej stránke vytvoriť portál, kde sa poistenci môžu dozvedieť ako dlho sa 

čaká u jednotlivých poskytovateľov. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 5. septembra 2012 zverejnila tlačovú správu, v ktorej spochybnila 

údaje uvedené v analýze o čakacích zoznamoch. Počet poistencov VšZP evidovaných na čakacích 

zoznamoch bol podľa poisťovne v skutočnosti značne nižší. Zdrojom dát citovaných v analýze bol 

ÚDZS a Úradu zasielajú tieto údaje samotné poisťovne, vrátane VšZP. To len jasne poukázalo na 

fakt, že nezverejňovanie čakacích listín vytvára ideálne prostredie na korupčné správanie, a preto je 

nutné zaviesť do vytvárania a evidencie čakacích listín jasné pravidlá a transparentnosť. 

Na základe nejasnosti údajov o počte poistencov na čakacích listinách vo VšZP, na ktoré táto 

analýza poukázala, ÚDZS vykonal kontrolu vo VšZP. Úrad uložil VšZP povinnosť prijať opravné 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne informovať úrad o ich 

splnení. Na výsledok si budeme musieť počkať do roku 2013. 

Predlžujúca sa doba čakania na zákroky a netransparentná evidencia čakacích listín sa riešila aj na 

politickej úrovni. Pokus o novelizáciu a právnu úpravu čakacích listín prišiel z dielne poslanca 

SDKÚ-DS Viliama Novotného. Ten v novele navrhoval, aby pacient musel byť zdravotnou 

poisťovňou informovaný o predpokladanej dĺžke čakania, ako aj o možnosti čerpať starostlivosť v 

inej nemocnici v skoršom termíne.  

Autorom publikácie je Roman Mužik. 

Publikácia je dostupná na webe: http://www.hpi.sk/cdata/Documents/Analyza_cakacich_listin.pdf  
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ANALÝZA REGULAČNÉHO RÁMCA A NÁVRHY NA REFORMU ÚRADU PRE 

DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU 

V priebehu roka 2012 sa Peter Balík intenzívne venoval analýze regulačného rámca slovenského 

zdravotného systému a zameral sa predovšetkým na Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou. Štúdia bola vydaná v decembri 2012.  

Dôvodom prípravy tejto rozsiahlej štúdie sa stali naše úvahy o efektívnejšom fungovaní tejto 

inštitúcie. Preto sme sa rozhodli zosumarizovať hlavné nedostatky vo fungovaní ÚDZS a navrhnúť 

možnosti reformy jeho činností s cieľom flexibilnejšieho a najmä nezávislejšieho fungovania. 

Naše návrhy sme konzultovali spolu s bývalým predsedom ÚDZS, Jánom Gajdošom, ktorému aj 

touto cestou ďakujeme za ochotu a odborné rady.  

Súčasťou štúdie je aj kapitola o medzinárodných porovnaniach, kde sme predstavili ako fungujú 

podobné inštitúcie ako je ÚDZS v Holandsku, Nemecku a Švajčiarsku.  

Autorom publikácie je Peter Balík. 

Publikácia je dostupná na webe: 

http://www.hpi.sk/cdata/Publications/regulacny_ramec_a_udzs.pdf  
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AKÉ ČINNOSTI VYVÍJAJÚ PACIENTSKE ORGANIZÁCIE NA SLOVENSKU? 

Predmetom záujmu HPI sa v roku 2012 stali aj pacientske organizácie pôsobiace na Slovensku. 

Téma pacientskych organizácií je v súčasnosti aktuálna vzhľadom na silnejúce postavenie 

pacientov v zdravotníctve, v ktorom zohrávajú čoraz väčšiu úlohu ich individuálne potreby a 

záujmy. Z tohto dôvodu zahájil Peter Balík a Lucia Starečková analytické práce k aktuálnej situácii 

na Slovensku. Ich cieľom bolo zhodnotiť aktivitu pacientskych organizácií (PO) na Slovensku vo 

vzťahu k formovaniu zdravotnej politiky.  

Zvolená metodológia pre túto štúdiu zahŕňala terénny prieskum (dotazníky pre 143 pacientskych 

organizácií), rešerš webových stránok a analýzu legislatívneho procesu v pripomienkových 

konaniach. 

Napriek tomu, že štúdia zatiaľ nebola publikovaná, veľká časť analýzy bola uskutočnená v roku 

2012. Odhadovaný termín publikovania tejto štúdie plánuje HPI na jún 2013. 

Autormi publikácie sú Peter Balík a Lucia Starečková. 
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DRUHÝ ROČNÍK SPOLUPRÁCE MEDZI HPI A SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU 

FARMACEUTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ – ANALÝZY A TRENDY V SLOVENSKOM 

A ZAHRANIČNOM ZDRAVOTNÍCTVE (PHARMA OUTLOOK) 

V roku 2012 pokračovala už druhý rok za sebou spolupráca medzi HPI a Slovenskou asociáciou 

farmaceutických spoločností (SAFS) v projekte analýzy zásadných kategórií zdravotnej a liekovej 

politiky na Slovensku a v zahraničí (Pharma Outlook) 

Analýza pozostávala vždy zo štyroch častí a bola odovzdávaná štvrťročne podľa dohodnutých 

termínov.  

V prvej časti analýzy sa Karol Morvay venoval každý štvrťrok komentovaniu makroekonomického 

vývoja na Slovensku, ktoré pozostávali zo zamerania sa na súčasnosť, očakávania a prognózy.  

V druhej časti analýzy spracovávala Angelika Szalayová vždy aktuálnu databázu spotreby liekov na 

Slovensku. 

Tretia časť, za ktorú zodpovedal Tomáš Szalay, predstavila každý štvrťrok legislatívnu aktivitu NR SR 

podľa jednotlivých štádií legislatívneho procesu. 

Vo štvrtej časti s názvom medzinárodné porovnania, spracoval Peter Balík každý štvrťrok systém 

zdravotníctva v konkrétnych krajinách – Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Súčasťou boli aj 

analýzy výmenných kurzov a hlavných udalostí v oblasti zdravotnej politiky a zdravotných reforiem 

v danej krajine.  
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MESAČNÍK ZDRAVOTNÁ POLITIKA UŽ SIEDMY ROK ANALYZUJE DIANIE 

V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE 

Mesačník HPI o zdravotnej politike vstúpil v roku 2012 už do svojho siedmeho ročníka. Prináša 

analýzy, komentáre a postoje nielen členov HPI, ale aj mnohých ďalších autorov na aktuálne dianie 

v SR, ČR, Maďarsku či Poľsku.  

V priebehu roka 2012 dominovali v slovenskom zdravotníctve témy: 

Protikorupčné opatrenia v zdravotníctve: v niekoľkých publikáciách mesačníka HPI sme 

Vám priblížili diplomovú prácu Junior analytika HPI, Romana Mužika, ktorá sa týkala práve 

tejto tematiky. V uverejnených častiach sa Roman venoval najmä zdôvodneniam, kde a prečo 

dochádza ku korupcii. Roman zároveň analyzoval návrhy protikorupčných opatrení vo 

volebných programoch politických strán pred parlamentnými voľbami 2012 a návrhy 

protikurupčných opatrení Lekárskeho odborového združenia. 

Volebné programy politických strán v oblasti zdravotníctva: Peter Balík sa 

v predvolebnom období 2012 zameral na analýzu volebných programov politických strán 

v oblasti zdravotníctva. Cieľom tejto analýzy bolo predstaviť kľúčové body volebných 

programov v oblasti zdravotníctva a zhodnotiť ich z hľadiska uskutočniteľnosti. Predmetom 

analýzy bola reforma financovania, zmeny v oblasti inštitucionálneho usporiadania a 

informačná infraštruktúru. 

Analýza programového vyhlásenia vlády – na tejto analýze spolupracovali vo volebnom 

roku 2012 Peter Pažitný, Tomáš Szalay a Angelika Szalayová. Dospeli k záveru, že v ňom 

chýbajú konkrétne opatrenia na deklarovanú finančnú stabilizáciu, ambícia na definovanie 

zákonného nároku a dôvera v samostatnosť ľudí a zodpovednosť jednotlivých hráčov. Táto 

analýza bola zároveň publikovaná v týždenníku .týždeň č. 19/2012. 

Plány vlády SR v zavádzaní unitárneho systému zdravotného poistenia – Peter Pažitný 

vo svojom článku predstavil scenár po odkúpení, respektíve vyvlastnení súkromných ZP na 

Slovensku. Stalo sa tak po verejnom vyhlásení predsedu vlády SR Róberta Fica o zavedení 

unitárneho systému zdravotného poistenia. Článok bol publikovaný aj v týzdenníku .týždeň č 

28/2012.   

Nepoctivé argumentácie pre existenciu jednej štátnej poisťovne – Tomáš Szalay vo 

svojom článku komentoval nepoctivé dôvody vlády pre zavedenie jednej ZP. Prišiel k záveru, že 

vláda oprela svoje rozhodnutie o materiál, ktorý obsahuje nepoctivú argumentáciu. Tento 

materiál pritom neodpovedá na základnú otázku: prečo je potrebná takáto zmena? Čo 

dostaneme za transakčné náklady tejto zmeny my, občania, pacienti, poistenci, poskytovatelia? 

Chybné analýzy štátnych inštitúcií obhajujúce model jednej ZP – Peter Pažitný, Angelika 

Szalayová a Tomáš Szalay reagovali na analýzu efektívnosti zdravotníctva Inštitútu pre 

finančnú politiku, ktorá mala poskytnúť argumentáciu k zámeru vlády zaviesť na Slovensku 

systém jednej ZP. Záverom článku bolo, že analýza nepotvrdila, že by zavedenie jednej 

poisťovne bolo pre Slovensko výhodné. Zoštátnenie poisťovní je teda predovšetkým ideologický, 

nie odborne podložený zámer.  

Za podporu pri vydávaní mesačníka v roku 2012 ďakujeme veľmi pekne Union zdravotnej poisťovni 

a Slovenskej asociácii farmaceutických spoločností.  
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Šéfredaktorom mesačníka Zdravotná politika je Tomáš Szalay, jeho zástupcom Roman Mužik.  

Kompletné znenie aktuálnych aj archívnych vydaní mesačníka Zdravotná politika nájdete na 

http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/2111/newsletter.  
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DENNÝ MONITORING MÉDIÍ A SUMARIZÁCIA HLAVNÝCH SPRÁV V OBLASTI 

ZDRAVOTNÍCTVA 

Naša stránka ponúka svojim návštevníkom komplexný prehľad denných správ, ktoré sa objavili 

v slovenských mienkotvorných denníkoch a týkajú sa oblasti zdravotníctva. V HPI zodpovedá za 

túto aktivitu Roman Mužik, ktorý na dennej báze vykonáva rešerš dennej tlače a aktualizuje 

najzaujímavejšie články a analýzy na stránke HPI.  

Pre zahraničných návštevníkov našej stránky pravidelne prinášame najpodstatnejšie informácie aj 

v anglickom jazyku. 

Väčšinu týchto správ môžu naši priaznivci nájsť aj na našej facebookovej stránke. To im zaručí 

pravidelný prísun potrebných informácii zo sveta zdravotnej politiky.   
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LEGISLATÍVNY SEMINÁR POKRAČOVAL ÚSPEŠNE UŽ DRUHÝ ROK 

Rok 2012 bol už druhým rokom organizovania pravidelného štvrťročného legislatívneho seminára. 

Seminár aj naďalej priniesol prehľad o prijatých a pripravovaných legislatívnych zmenách v 

slovenskom zdravotníctve. Seminár je určený odborníkom a ekonómom zo zdravotných poisťovní, 

bánk, komerčných poisťovní, investorom, poskytovateľom, nemocniciam, lekárom, farmaceutickým 

firmám, spoločnostiam zaoberajúcim sa predajom zdravotníckych pomôcok a iných organizácii 

fungujúcich v sektore zdravotníctva. Súčasťou seminára je vždy obed spojený s diskusiou. 

V poradí štvrtý legislatívny seminár a prvý v roku 2012 (7.2.2012) pokrýval aktuálne témy okolo 

zvyšovania miezd nemocničným lekárom, zmien vo financovaní záchranných služieb a rozpočtu 

zdravotných poisťovní na rok 2012. Prednášajúcimi na tomto seminári boli MUDr. Viliam Novotný, 

MUDr. Juraj Vančík, Ing. Vratko Šoka, Ing. Ivo Krpelan, Ing. Karol Morvay, PhD. a Ing. Peter Pažitný, 

MSc. (http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/4991/legislativny-seminar-7-2-2012).  

Piaty legislatívny seminár (5.6.2012) sa zameral na programové vyhlásenie vlády pre oblasť 

zdravotníctva, predloženú novelu zákona o zdravotnom poistení a zákona o zdravotných 

poisťovniach ako aj finančný výhľad zdravotníctva v kontexte aktuálneho ekonomického vývoja 

a zámerov novej vlády. Prednášajúcimi boli MUDr. Viliam Novotný, MUDr. Peter Kalist, MPH, MUDr. 

Angelika Szalayová, MUDr. Tomáš Szalay, Ing. Karol Morvay, PhD. a Ing. Peter Pažitný, MSc. 

(http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/6076/legislativny-seminar-5-6-2012).  

Témou šiesteho legislatívneho seminára (23.10.2012) bola jedna zdravotná poisťovňa, novely 

zákonov 362 a 363/2011, čakacie listiny a pacientske organizácie. Prednášajúcimi boli Ing. Martin 

Kultan, Ing. Boris Masloviec, MUDr. Angelika Szalayová, MUDr. Tomáš Szalay, Mgr. Roman Mužik a 

Ing. Peter Balík, MA. Do diskusie o jednej poisťovni bol pozvaný aj generálny riaditeľ VšZP Ing. 

Marcel Forai, MPH a Mgr. Ivan Poprocký z MZSR, avšak ani jeden z nich naše pozvanie neprijal. 

(http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/8224/legislativny-seminar-23-10-2012).  

Projekt legislatívnych seminárov organizačne zabezpečuje Mária Pourová. 
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INICIOVANIE HROMADNEJ PRIPOMIENKY K PROJEKTU ZAVEDENIA 

UNITÁRNEHO SYSTÉMU ZDRAVOTÉHO POISTENIA V SR 

HPI v spolupráci s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, Inštitútom ekonomických 

a sociálnych štúdií (INESS), Inštitútom ekonomických a sociálnych reforiem (INEKO), M.E.S.A.10 

a Fórom nezávislých názorov reagovalo hromadnou pripomienkou na predloženie návrhu 

Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 25.9.2012, ktorým hodlá zrušiť systém pluralitného 

zdravotného poistenia a nahradiť ho jednou zdravotnou poisťovňou. 

Túto hromadnú pripomienku podporilo v priebehu jedného týždňa 10 088 ľudí. Po odovzdaní 

všetkých náležitostí tejto pripomienky na podateľni Ministerstva zdravotníctva SR nasledovalo 

stretnutie partnerov HPI so zástupcami Ministerstva zdravotníctva avšak bez prítomnosti 

ministersky Zuzany Zvolenskej. Na stretnutí sa zúčastnil a zo strany ministerstva ho aj viedol Martin 

Filko, riaditeľ Inštitútu pre finančnú politiku. Argumentácia však nebola založená na pevných 

základoch, a preto parteri HPI odchádzali zo stretnutia bez adekvátneho vysvetlenia krokov vlády 

v tomto smere. Hromadná pripomienka následne nebola Ministerstvom zdravotníctva 

akceptovaná. 
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AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU PREROZDELENIA PRE ÚRAD PRE DOHĽAD NAD 

ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU 

Angelika Szalayová bola v novembri 2011 až marci 2012 hlavnou riešiteľkou projektu aktualizácie 

systému prerozdelenia pre ÚDZS. Do prerozdeľovacieho mechanizmu sa v rámci tohto 

projektu  doplnil k demografickým parametrom aj parameter zdravotného stavu vo forme 

Pharmacy Cost Groups (PCG). PCG je nástroj, ktorý vyhľadáva chronicky chorých poistencov v 

kmeni zdravotných poisťovní na základe ich predchádzajúcej spotreby liekov. Pridaním tohto 

parametra sa predikčná schopnosť systému prerozdelenia na Slovensku zvýšila z 3 na 20%. Zmena 

nadobudla účinnosť k 1.7.2012.  
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KONZULTÁCIE PRE POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SR A ČLENOV 

ZDRAVOTNÍCKEHO VÝBORU NR SR 

HPI sa okrem vplyvu na verejnú mienku a modernizáciu prístupov k reformám zdravotníctva snaží 

udržiavať aktívne vzťahy s politickými predstaviteľmi, ktorí majú priamy vplyv na tvorbu zdravotnej 

politiky. V rámci tejto aktivity poskytuje tím HPI konzultačné služby pre viacerých členov 

zdravotníckeho výboru NRSR a ministrov zdravotníctva SR. 

Tomáš Szalay bol do decembra 2011 odborným poradcom ministra Ivana Uhliarika. Aj v 

povolebnom období je spolupráca s poslancom Uhliarikom a HPI aktívna. Tomáš Szalay poskytuje 

odborné konzultácie poslancovi Viliamovi Novotnému, ktorý je taktiež členom zdravotníckeho 

výboru NR SR. 

Od októbra 2012 poskytuje Peter Balík asistentskú činnosť predsedovi strany Sloboda a Solidarita 

Richardovi Sulíkovi, ktorý sa po parlamentných voľbách 2012 stal členom zdravotníckeho výboru 

NR SR.  
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POSKYTOVANIE PREDNÁŠOK ANALYTIKMI HPI A INÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY 

Členovia tímu HPI poskytli počas roku 2012 viacero prednášok na rôzne témy zdravotnej politiky. 

Najaktívnejší boli ako prednášajúci na súkromnej univerzite Health Management Academy (HMA) v 

rámci programu MSc pre zdravotných manažérov.  

Peter Pažitný počas jedného semestra viedol predmet Zdravotná politika, v rámci ktorého 

prednášal okrem iného aj senior analytik HPI Peter Balík.  

HPI malo aktívne zastúpenie na odbornom seminári, ktorý zorganizovala spoločnosť Sanofi a 

Zentiva v dňoch 23. - 25. apríla 2012. V poradí už siedmy ročník odborného seminára sa niesol pod 

názvom "Industriálna farmácia" a bol je určený vybraným študentom tretieho ročníka 

Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Farmaceutickej fakulty v Brne.  

V roku 2012 boli Peter Pažitný, Angelika Szalayová a Peter Balík pozvaní ako prednášajúci 

spoločnosťou Sanofi Aventis na seminár o voľnopredajných liekoch. Seminár sa uskutočnil v dňoch 

26. – 27. októbra 2012 v Bratislave pod záštitou Nadácie Zentiva. Na podujatí sa zúčastnili najlepší 

maturujúci študenti z každej strednej zdravotnej školy s výučbou odboru Farmaceutický laborant. 

Prednáška Petra Pažitného sa zamerala na zdravotnú politiku a zdravotné reformy SR, Angelika 

Szlayová prednášala na tému Lieková politika a Peter Balík prezentoval strategické scenáre 2020 

a budúcnosť zdravotníctva v strednej a východnej Európe.  

V nadväznosti na tento seminár sa Peter Balík stal členom hodnotiacej komisie Edukačného grantu 

Nadácie Zentiva, ktorá každoročne vyhlasuje súťaž v písaní odborných prác na vybrané témy 

v oblasti farmaceutického priemyslu. Ako člen hodnotiacej komisie sa Peter Balík zúčastnil výberu 

najlepších prác ako aj záverečného hodnotenia prezentácií študentov, kde boli odmenení TOP 10 

študenti so svojimi prácami. 

Po dokončení strategických scenárov v rámci CEE HPN absolvoval Peter Pažitný, dve veľmi 

podnetné stretnutia – na pôde SAFS a následne aj SK-MED. Pre členov týchto asociácií pripravil 

stručnú prezentáciu strategických scenárov, ktorá v oboch prípadoch pokračovala zaujímavou 

diskusiou o budúcnosti slovenského zdravotníctva. 

Peter Pažitný poskytol dňa 30. augusta 2012 online prednášku na Univerzite pre moderné 

Slovensko na tému strategické scenáre 2020, budúcnosť stredo- a východoeurópskeho 

zdravotníctva. Univerzita je projektom bývalého ministra financií SR Ivana Mikloša a má dokopy 

6200 študentov.  
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WEBOVÁ STRÁNKA HPI A NOVINKY, KTORÉ PRINÁŠA SVOJIM NÁVŠTEVNÍKOM 

Aj v priebehu roka 2012 sme sa zamýšlali nad tým, ako by sme mohli našou stránkou www.hpi.sk 

prispieť k vyššej informovanosti a vzdelanosti jej návštevníkov. Okrem tradičných kategórií, na 

ktoré si už naši čitatelia zvykli, ako napríklad správy, komentáre, analýzy, publikácie, krajiny, 

konferencie a ďalšie, sme inovovali našu ponuku o niekoľko noviniek. 

Pridali sme prehľad „Kto je kto“, kde predstavujeme hlavných stakeholderov zdravotného systému 

na Slovensku a v zahraničí. Čitateľ si tak jednoduchým spôsobom nájde potrebné informácie 

o konkrétnych osobnostiach podľa ich abecedného poradia.  

V rámci tejto kategórie sme taktiež pridali vysvetlenie základných používaných pojmov 

v terminológii zdravotnej politiky ako aj zoznam skratiek, ktorých význam je zásadný pri zameraní 

sa na zdravotnú politiku. 

V rubrike „O nás“, si môžu návštevníci nájsť životopis každého z členov tímu HPI.  

Na našu stránku taktiež pribudol odkaz na videá „CEE HPN“, ktoré veľmi trefným spôsobom 

poukazujú na to, kam až sa naše zdravotníctvo môže dostať v roku 2020.  
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HPI NIE JE LEN O ODBORNOSTI V OBLASTI ZDRAVOTNEJ POLITIKY, ALE AJ 

O TÍME, KTORÝ VYVINUL AJ V ROKU 2012 VIACERÉ SPOLOČNÉ AKTIVITY 

Okrem komunikácie navonok s verejnosťou, médiami, klientmi a politikmi sa HPI v priebehu roka 

2012 zameralo taktiež na svoje interné posilnenie tímu. Uskutočnilo sa to niekoľkými spoločnými 

udalosťami, kde sa okrem zábavy zameral tím HPI aj na zamýšľanie sa nad svojou víziou, budúcimi 

projektmi a stratégiami ako byť naďalej úspešným slovenským think tankom.  

V lete 2012 zorganizoval tím HPI celovíkendový teambuilding vo Veľkom Krtíši. Okrem 

gastronomických a degustačných aktivít v miestnych vinárňach (☺) sme definovali naše hodnoty, 

misiu a víziu na nadchádzajúce obdobie. Nielen že bola zadelená zodpovednosť za projekty 

jednotlivých členov tímu HPI na konkrétnu strategickú oblasť, ale taktiež sme podrobne 

rozpracovali plánované projekty a ich ciele. 

V novembri 2012 sa uskutočnili už tradičné husacie hody, počas ktorých zavíta celý tím HPI 

s rodinami a partnermi do Slovenského Grobu na husacinu.  

Záverečnou udalosťou roka 2012 sa stal už tiež tradičný vianočný večierok, na ktorom tím  HPI 

privítal vo svojom sídle vyše 70 hostí a partnerských organizácií.  
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7. AKTIVITY HPI V ZAHRANIČÍ 

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S PRESTÍŽNOU LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 

(LSE) NA ŠTÚDII O SÚKROMNOM ZDRAVOTNOM PRIPOISTENÍ 

V priebehu roka 2012 sme boli oslovení London School of Economics (LSE) s ohľadom na ich 

výskumné aktivity v oblasti súkromného zdravotného poistenia. Našou úlohou bolo poskytnúť 

štúdiu a dáta o uplatnení súkromného zdravotného poistenia na Slovensku. Na tomto projekte 

spolupracovali v rámci HPI Peter Pažitný a Peter Balík. 

Celoeurópska štúdia LSE o súkromnom zdravotnom pripoistení bude publikovaná v priebehu roka 

2013 a dotkne sa spolu situácie v 35 krajinách. Zakladá na štúdii z roka 2009, ktorá bola k tejto téme 

pripravená pre Európsku komisiu.  

Výsledným materiálom spracovaným HPI bola sumarizácia dát v excelovských tabuľkách a popis 

situácie so súkromným zdravotným pripoistením na Slovensku.  

KONZULTÁCIE S CIEĽOM VYTVORENIA POLITICKEJ STRATÉGIE V OBLASTI 

ZDRAVOTNEJ POLITIKY V MAĎARSKU 

HPI bolo v roku 2012 oslovené o poskytnutie konzultačných činností pre mimovládnu organizáciu 

v Maďarsku v oblasti prípravy politickej stratégie pre zdravotnú politiku. Na stretnutiach sa 

v priebehu roka pravidelne zúčastňovali Peter Pažitný a Peter Balík. Výsledkom našej práce bolo 

komplexné poradenstvo pre hľadanie východiskových ciest pre zhoršujúcu sa situáciu maďarského 

zdravotníctva. Hlavné body vznikajúcej stratégie boli dohodnuté koncom roka 2012, pričom 

komplexný materiál bude pripravený v priebehu roka 2013. 

TÍM HPI SA V SEPTEMBRI 2012 ZÚČASTNIL NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII 

7TH PRAGUE INTERNATIONAL HEALTH SUMMIT 

V dňoch 23. – 25. septembra 2012 sa tím HPI zúčastnil siedmeho ročníka Prague International 

Health Summit, ktorý bol po prvý krát organizovaný medzinárodnou sieťou zdravotníckych think 

tankov a expertov Central & East European Health Policy Network (CEE HPN). HPI je 

plnohodnotným členom tejto siete, spolu s Petrom Pažitným, Tomášom Szalayom, Angelikou 

Szalayovou a Petrom Balíkom.  

Cieľom konferencie bolo podporiť inovatívne riešenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako aj 

nové finančné mechanizmy pre dosiahnutie vyššej pridanej hodnoty pre spotrebiteľov. Na tejto 

konferencii boli taktiež predstavené scenáre možného vývoja zdravotných systémov strednej 

a východnej Európy do roku 2020. Premiéru pri tejto udalosti mali aj štyri krátke videá zobrazujúce 

jednotlivé scenáre budúceho vývoja zdravotníctva.  
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Dokopy sa na konferencii zúčastnilo 138 delegátov, 19 prednášajúcich a jeden minister 

zdravotníctva. Zúčastnení pochádzali z 13 krajín. Počas troch dní sme mali možnosť účasti na 

šiestich blokoch prednášok, piatich networkingových aktivitách, dvoch pracovných raňajkách, VIP 

koktejloch, ako aj na otváracej ceremónii s večerou a na gala večeri v posledný deň konferencie. 

HPI, ako člen CEE HPN, sa počas konferencie tiež zúčastnilo aj na stretnutí členov tejto siete. Ako 

členovia sme navrhli budúce možné activity CEE HPN, finančné pokrytie chodu tejto inštitúcie a 

navrhli sme aj nových členov, ktorí boli do CEE HPN napokon aj prijatí.  

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP K TÉME KONKURENCIA ZDRAVOTNÝCH 

POISŤOVNÍ A JEJ PRÍNOS PRE SPOTREBITEĽOV V ZDRAVOTNÍCTVE 

23. októbra 2012 zorganizovalo HPI v spolupráci so Združením zdravotných poisťovní 

medzinárodný workshop k téme „Konkurencia zdravotných poisťovní a jej prínos pre spotrebiteľov 

v zdravotníctve.“ Miestom konania sa stal Hotel Devín v Bratislave a diskusia následne pokračovala 

aj v neďalekej reštaurácii Kogo.  

Podnetom pre tento workshop sa stali zámery súčasnej vlády zaviesť unitárny systém zdravotného 

poistenia na Slovensku. Celý workshop sa niesol v duchu spotrebiteľsky orientovaného 

zdravotníctva. Hlavnými prednášajúcimi boli Katarína Kafková zo Združenia zdravotných poisťovní, 

Tomáš Szalay z HPI, Tomáš Macháček z Reformy zdravotnictví, Johan Hjertqvist prezident Health 

Consumer Powerhouse, Ryan Florijn z holandskej Achmei, ktorá je 100%-ným vlastníkom 

zdravotnej poisťovne Union.  

VYPRACOVANIE ŠTÚDIE „POPIS EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ NOMINÁLNÍHO 

POJISTNÉHO A NÁVRH ŘEŠENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU“ V SPOLUPRÁCI HPI A 

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ.CZ  

Štúdia vypracovaná spoločným tímom HPI a ReformaZdravotnictví.CZ pre Všeobecní zdravotní 

pojišťovnu mala štyri časti: 

a) Terminologický slovník 

b) Popis a porovnanie systémov nominálneho poistného (ďalej len „NP“) v Holandsku, 

Nemecku a Švajčiarsku (prípadne v ďalšej zemi s akceptovateľným systémom zdravotného 

poistenia) a aktuálne hodnoty NP v rokoch 2011 a 2012 v týchto krajinách (vrátane popisu 

zdravotných plánov). 

c) Návrhy nastavenia konkurenčného prostredia pre zdravotné poisťovne najmä v oblasti 

cenovej politiky (NP, co-payment, deductibles a pod.) 

d) Rámcový návrh implementácie NP v Českej republike od roku 2014. 

Pracovné výstupy zo štúdie boli prezentované na seminári dňa 10. decembra 2012 v Prahe, na 

ktorom sa zúčastnili zamestnanci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Ministerstva zdravotníctva ČR 

a Ministestva financií ČR. Finálne výstupy boli prezentované na seminári dňa 26. – 27. február 2013, 

ktorého súčasťou bol aj interaktívny workshop k implementácii nominálneho poistného v ČR.  
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Autormi štúdie sú Tomáš Macháček (ReformaZdravotnictví.CZ), Peter Pažitný (Health Policy 

Institute), Mária Pourová (Health Policy Institute), Daniela Kandilaki (ReformaZdravotnictví.CZ) a 

Angelika Szalayová (Health Policy Institute). 

SPOLUPRÁCA S NADÁCIOU PONTIS NA PROJEKTE ZDRAVOTNÉHO TURIZMU V 

BIELORUSKU 

Cieľom spolupráce boli konzultácie pre bieloruských analytikov pri tvorbe stratégie podpory 

zdravotného turizmu v Bielorusku. Konzultácie prebiehali v anglickom jazyku cez skype. Následne 

boli výstupy bieloruských analytikov posúdené s návrhmi a odporúčaniami na dopracovanie. 

Konzultácie poskytoval Peter Pažitný z HPI v spolupráci s Andreou Cox z Nadácie PONTIS.  

PARTNERSTVO V POĽSKOM PROJEKTE PORTRETY SZPITALI 

HPI bolo v roku 2012 už druhý rok členom poľského projektu Portrety Szpitali, ktorého cieľom je 

výskum efektivity poľských nemocníc prostredníctvom benchmarkingu. Výsledkom projektu by 

malo byť vytváranie odporúčaní, best practice-ov a manažmentu kvality pre združené nemocnice. 

Členmi projektu sú Uniwersytet Ekonomiczny ve Wrocławiu, ORDO – Polskie Centrum Edukacji 

i Analiz, Związek Powiatów Polskich a Health Policy Institute.  

V rámci tohto projektu bola v roku 2012 zorganizovaná konferencia partnerov, ktorá sa uskutočnila 

vo Wroclawe dňa 14. Decembra 2012. Za HPI sa na nej zúčastnili Peter Balík a Roman Mužik.  

AKTÍVNA ÚČASŤ TÍMU HPI NA ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH 

A SEMINÁROCH 

Jednou z misií HPI je mať aktívne zastúpenie na medzinárodných konferenciách a seminároch, 

ktoré sa týkajú zdravotnej politiky a zdravotného manažmentu. V roku 2012 sme preto výrazným 

spôsobom podporovali tento cieľ a členovia nášho tímu sa viackrát zúčastnili na prestížnych fórach 

a to nie vždy len ako poslucháči, ale aj ako prednášajúci.  

   – Medzinárodné kurzy a letné školy: 

Medzinárodný kurz World Health Organization (WHO) o financovaní zdravotných 
systémov v Barcelone (The Barcelona Course in Health Financing) – Peter Balík bol 

začiatkom minulého roka vybraný spomedzi viacerých prihlásených na medzinárodný kurz 

WHO o financovaní zdravotníctva, ktorý sa uskutočnil v dňoch 14. – 18. mája 2012 v Barcelone. 

Kurz sa týkal definovania základného balíka služieb, zvyšovania zdrojov v zdravotníctve, 

poolingom zdrojov a nákupom zdravotnej starostlivosti. Peter Balík obdržal po úspešnom 

ukončení tohto kurzu medzinárodný certifikát. 

Letná škola Observatory Venice Summer School 2012 o meraní výkonnosti 
zdravotných systémov: využitia a zneužitia v talianskych Benátkach (Performance 
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Assessment for Health System Improvement: Uses and Abuses na ostrove San 
Servolo) – Roman Mužik sa v dňoch 22. – 28. júla 2012 zúčastnil na medzinárodnej letnej škole, 

ktorej cieľom bolo priblížiť spôsoby merania výkonnosti zdravotných systémov, posúdenie 

využívania a zneužívania merania výkonnosti týchto systémov, navrhnúť implementáciu 

meraní výkonnosti systémov do zdravotnej politiky krajín. Roman Mužik obdržal po úspešnom 

ukončení tejto letnej školy medzinárodný certifikát.  

    – Medzinárodné konferencie:  

Inovácie v zdravotníctve bez hraníc (Innovation in Healthcare without Borders) – 

Členovia CEE HPN z tímu HPI Peter Pažitný, Tomáš Szalay a Peter Balík sa zúčastnili v dňoch 15. 

– 17. apríla na konferencii organizovanej Európskou komisiou v Bruseli na tému “Inovácie v 

zdravotníctve bez hraníc”.  

Prvá konferencia na tému nerovnováhy zdravia v nových členských krajinách 
Európskej Únie: tvorcovia politiky a pacienti vytvárajú zmenu (First conference on 
health inequalities in the new EU Member States: Policy makers and patients – 
Creating the change) v Bulharsku v Sofii: v dňoch 20. – 21. septembra 2012 sa Peter Balík 

ako člen tímu HPI a CEE HPN zúčastnil na tejto konferencii a zároveň poskytol prednášku na 

tému strategické scénare 2020, budúcnosť stredo- a východoeurópskeho zdravotníctva.  

Konferencia Global Health Strategy Coalition v Londýne – Peter Balík sa v dňoch 8. – 9. 

októbra 2012 zúčastnil na medzinárodnej konferencii o globálnych výzvach zdravotníctva, 

ktorá bola organizovaná medzinárodným think tankom Stockholm Network. Peter opäť 

prezentoval tému strategických scénarov 2020, budúcnosť stredo- a východoeurópskeho 

zdravotníctva.  

Konferencia TREND Zdravotnícky manažment 2012 v Bratislave – tím HPI sa v dňoch 30. 

– 31. októbra 2012 zúčastnil na tejto konferenciu, ktorú organizoval týždenník TREND pre 

hlavných stakeholderov v oblasti zdravotníctva. Nosnou témou konferencie bola jedna 

poisťovňa, DRG a lieková politika.  

Konferencia CEE e-health academy (CEEeHA) v Budapešti – Peter Pažitný sa v dňoch 26. – 

28. októbra 2012 zúčastnil na druhom ročníku fóra CEE Health Academy v Budapešti. Peter 

Pažitný na tomto fóre predstavil strategické scenáre 2020, budúcnosť stredo- a 

východoeurópskeho zdravotníctva.   



VÝROČNÁ SPRÁVA HEALTH POLICY INSTITUTE ZA ROK 2012 

 29 

8. TÍM HPI (ŽIVOTOPISY) 

ING. PETER PAŽITNÝ, MSC. (1976), PARTNER A VÝKONNÝ RIADITEĽ 

Ing. Peter Pažitný, Msc. (*1976) je zakladajúcim partnerom a riaditeľom Health Policy Institute a 

Central & East European Health Policy Network. V rokoch 2002 – 2005 bol hlavným poradcom 

ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Zaoberá sa zdravotnou politikou a ekonómiou 

zdravotníctva. 

Profesia 

Ekonóm 

Dosiahnuté vzdelanie 
Semmelweis Egyetem v Budapešti, Health Services 

Management Training Centre –  MSc. (2003)  

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta – 

Ing. (1999)  

Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy 

Zakladateľ a výkonný riaditeľ Central & East European Health Policy Network, od 2012 

Spolumajiteľ spoločnosti Klient PRO SK, s.r.o., od 2010  

Spolumajiteľ spoločnosti Health Management Academy, s.r.o., od 2007 

Spoluzakladateľ PROREC, od 2006  

Partner a výkonný riaditeľ Health Policy Institute,  od 2005  

Spolumajiteľ spoločnosti Health Research & Consulting, s.r.o., od 2005 

Členstvo v profesijných združeniach 

Člen Antigua Forum, Od 2013 

Zakladajúci člen Klubu Ekonomických Analytikov, Od 2002  

Dôležité pracovné pozície 

Člen komisie pre finančnú stabilizáciu Ministra zdravotníctva SR, 2011 

Konzultant pre DG SANCO v oblasti Štrukturálnych fondov na Slovensku, 2009 

Poradca Tomáša Julínka, Ministra zdravotníctva Českej republiky, 2007 – 2008 

Konzultant pre Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., 2007 

Člen rozkladovej komisie Jána Gajdoša, predsedu UDZS, 2006 – 2007 

Člen predstavenstva nemocnice Levoča, a.s., 2005-2006 

Viceprezident M.E.S.A. 10 – Centra pre ekonomické a sociálne analýzy, 2004 – 2006 

Člen dozornej rady Veriteľ, a.s., 2003 – 2005 

Člen Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 2003 

Hlavný poradca Rudolfa Zajaca, Ministra zdravotníctva SR, 2002 – 2004 

Analytik M.E.S.A. 10 – Centra pre ekonomické a sociálne analýzy, 1997 – 2004 
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MUDR. TOMÁŠ SZALAY (1971), PARTNER A SENIOR ANALYTIK 

MUDr. Tomáš Szalay (*1971) je zakladajúcim partnerom a senior analytikom Health Policy 

Institute. V rokoch 1996 až 2002 bol redaktorom a moderátorom TV Markíza a v období 2002 –

 2004 bol členom reformného tímu Rudolfa Zajaca na ministerstve zdravotníctva. Zaoberá sa 

zdravotnou politikou, dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a zdravotníckou legislatívou. 

 

Profesia 

analytik zdravotnej politiky 

 

Dosiahnuté vzdelanie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta – 

MUDr. (1996) 

  

Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy 

Spoluzakladateľ Central & East European Health Policy Network, od 2012 

Doktorand na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, od 2010 

Spolumajiteľ spoločnosti Klient Pro SK, s.r.o., od 2010  

Spolumajiteľ spoločnosti Health Management Academy, s.r.o., od 2007 

Spoluzakladateľ PROREC Slovensko, od 2006 

Partner Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, od 2005 

Spolumajiteľ spoločnosti Health Research & Consulting, s.r.o., od 2005 

Dôležité pracovné pozície 

Poradca ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, 2010 – 2011 

Konzultant pre Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., 2007 

Člen reformného tímu ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, 2003 – 2004 

Hovorca Ministerstva zdravotníctva SR, 2002 – 2003 

Redaktor, moderátor, dramaturg, vedúci vydania, TV Markíza, 1996 – 2002 
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MUDR. ANGELIKA SZALAYOVÁ (1974), PARTNER A HLAVNÁ ANALYTIČKA 

MUDr. Angelika Szalayová (*1974) je zakladajúca partnerka a hlavná analytička Health Policy 

Institute. Je bývalá členka reformného tímu Rudolfa Zajaca na ministerstve zdravotníctva, pôsobila 

v kategorizačných komisiách na Slovensku i v Českej republike. Zaoberá sa hlavne liekovou 

politikou, manažovanou starostlivosťou a politikou zdravotných poisťovní. 

 

Profesia 
Analytička, lekárka 

Dosiahnuté vzdelanie 
Postgraduálne štúdium, Lekárska fakulta UK, odbor 

klinická farmakológia (2005) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta – 

MUDr. (2000) 

  

 Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy 

Spoluzakladateľka Central & East European Health Policy Network, Od 2012 

Spolumajiteľka spoločnosti Klient Pro SK, s.r.o. Od 2010  

Doktorandka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, Od 2010 

Spolumajiteľka spoločnosti Health Management Academy, s.r.o. Od 2007  

Spolumajiteľka spoločnosti Health Research & Consulting, s.r.o., Od 2005 

Partnerka a hlavná analytička Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, Od 2005 

Dôležité pracovné pozície 

Poradkyňa predsedu ÚDZS Jána Gajdoša pre zmenu prerozdelenia, ÚDZS, 2011 

Hlavná analytička v spoločnosti pre manažovanú starostlivosť v ČR, 

Klient PRO, 2009 – 2011 

Podpredsedníčka Kategorizačnej komisie pre lieky, MZ SR, 2010 

Členka Kategorizačnej komisie pre lieky, MZ ČR, 2007 – 2008 

Konzultantka pre Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., 2007 

Členka Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 2005 – 2006 

Revízna lekárka v Dôvera, zdravotná poisťovňa, 2005 

Predsedníčka, podpredsedníčka a členka Kategorizačnej komisie pre lieky, 

MZ SR, 2003 – 2006 

Poradkyňa pre liekovú politiku Rudolfa Zajaca, Ministra zdravotníctva SR, 2003 – 2005 
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ING. KAROL MORVAY, PHD. (1973), SENIOR ANALYTIK 

Ing. Karol Morvay, Ph. D. (*1973) je senior analytikom Health Policy Institute, odborným 

asistentom na Katedre hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalým 

poradcom premiérky Ivety Radičovej. Venuje sa makroekonomickej analýze, hospodárskej politike 

a ekonomickej teórii. 

 

Profesia 
Ekonóm 

Dosiahnuté vzdelanie 
Ekonomická univerzita v Bratislave,Národohospodárska 

fakulta – PhD. (2000) 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 

fakulta – Ing. (1997) 

  

Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy 

Spolumajiteľ spoločnosti Health Management Academy, s.r.o., od 2007 

Senior analytik Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, od 2005  

Odborný asistent na Katedre hospodárskej politiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, od 1997 

Vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV, Bratislava, Slovensko, od 1996 

Členstvo v profesijných združeniach 

Člen Klubu ekonomických analytikov 

Člen Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV 

Dôležité pracovné pozície 

Poradca predsedníčky vlády Ivety Radičovej pre oblasť politiky zamestnanosti, 2010 – 2011 

Člen Rady Protimonopolného úradu SR, Bratislava, 2009 – 2011 

Prodekan pre vedu a výskum,Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007 

Analytik M.E.S.A. 10 - Centra pre ekonomické a sociálne analýzy, 2000 – 2009 
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MAG. MÁRIA POUROVÁ (1983), SENIOR ANALYTIČKA 

Mag. Mária Pourová (*1983) je senior analytičkou Health Policy Institute. Zaoberá sa distribúciou 

finančného bremena financovania zdravotníctva v populácii, organizáciou zdravotného systému a 

poistných systémov zdravotníctva, procesným manažmentom a manažovanou starostlivosťou.  

 

Profesia 

Ekonómka 

Dosiahnuté vzdelanie 
Ekonomická Univerzita vo Viedni, odbor  poisťovníctvo, 

rizikový manažment, procesný a produkčný manažment – 

Mag. (2011) 

  

Súčasné pozície 

Senior analytička Health Policy Institute, od 2007 
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MUDR. SILVIA HNILICOVÁ (1971), SENIOR ANALYTIČKA 

MUDr. Silvia Hnilicová (*1971) je senior analytička Health Policy Institute. Venuje sa najmä kvalite 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti a Health Technology Assessment. Je odborným garantom 

projektu Sprievodca pôrodnicami. 

 

Profesia 

Lekárka, analytička 

Dosiahnuté vzdelanie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta – 

MUDr. (1995) 

Študijný pobyt na Universidad La Laguna, Španielsko 

(1993) 

  

Súčasné pozície 

Odborný garant projektu Sprievodca pôrodnicami, od 2012 

Doktorand na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, od 2012 

Senior analytička Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, od 2011 

  

Dôležité pracovné pozície 

Programová riaditeľka pre medicínske záležitosti, Klient PRO SK, s.r.o., 2011 – 2012   

Program Director, Home Based Autism Therapy, Marietta, Georgia, USA, 2003 – 2009 

Lekár, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK, so špecializačnou praxou 

na II. Internej klinike LF UK, 1994 – 2004 
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ING. PETER BALÍK, MA (1984), SENIOR ANALYTIK 

Ing. Peter Balík, MA (*1984) je senior analytikom Health Policy Institute a členom Central & East 

European Health Policy Network. Pôsobí aj ako asistent poslanca Richarda Sulíka v oblasti 

zdravotníctva. Venuje sa ekonomickým analýzam a policy makingu v zdravotnej politike. 

 

Profesia 

Politológ, analytik 

Dosiahnuté vzdelanie 
Central European University v Budapešti, Fakulta 

politických vied – MA (2008) 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodný 

vzťahov – Ing. (2007) 

  

Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy 

Senior analytik Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, od 2013 

Asistent poslanca Richarda Sulíka, od 2012 

Člen Central & East European Health Policy Network, od 2011  

Dôležité pracovné pozície 

Junior analytik Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, 2011 – 2012 

Stážista v poradenskej spoločnosti EUK Consulting, Brusel, 2011 

Stážista v Európskom parlamente, kancelária europoslanca Eduarda Kukana, Brusel, 2011 

Analytik v poradenskej spoločnosti CEMI, Budapešť, 2009 – 2011 

Politický radca na Stálej misii Českej republiky pri OSN počas českého Predsedníctva v Rade 

Európskej Únie, New York, 2009 

Stážista na Delegácii Európskej komisie pri Organizácii spojených národov (OSN), New York, 2008 
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MGR. ROMAN MUŽIK (1986), JUNIOR ANALYTIK 

Mgr. Roman Mužik (*1986) je junior analytikom Health Policy Institute, zástupcom šéfredaktora 

Zdravotnej politiky a interným doktorandom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. Zaoberá 

sa problematikou dostupnosti, korupcie a transparentnosti v zdravotníctve. 

Profesia 
Analytik verejnej politiky, Fyzioterapeut 

Vzdelanie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied, odbor Verejná politika – Mgr. (2011) 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 

odbor Fyzioterapia – Bc. (2009)  

Súčasné pozície 

Interný doktorand na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, od 2012 

Zástupca šéfredaktora mesačníka o zdravotnej politike „Zdravotná politika“, od 2012 

Člen redakčnej rady časopisu Public Policy News, od 2012 

Junior analytik Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, od 2011   

  

Dôležité pracovné pozície 

Junior analytik Klient PRO SK s.r.o., Bratislava, Slovensko, 2011 – 2012   

Fyzioterapeut, ProCare, a.s., Bratislava, 2011 

Fyzioterapeut, Golem club, PREMIUM FIT s.r.o., Bratislava 2009 – 2010 
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MGR. KATARÍNA SKYBOVÁ (1982), KOMUNIKAČNÁ A MARKETINGOVÁ MANAŽÉRKA 

Mgr. Katarína Skybová (*1982) je projektovým manažérom viacerých projektov Health Policy 

Institute. V HPI sa venuje marketingu, PR a projektovému manažmentu. 

Profesia 

farmaceut, marketingový manažér 

Dosiahnuté vzdelanie 
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická 

fakulta – Mgr. (2007) 

 

  

Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy 

Projektový manažér pre projekty Health Policy Institute, od 2012  

Marketingový poradca Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment®, od 2007 

Dôležité pracovné pozície 

PR manažér v agentúre Webster, 2011 

Account manager v reklamnej agentúre Publicis Knut, 2008 – 2011 

Farmaceut v lekárni spoločnosti Slovlek, 2007 

Výživový poradca v Inštitúte redukcie a prevencie nadváhy kompliment®, 2005 – 2007 
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ING. IVANA MORVAYOVÁ (1975), FINANČNÁ RIADITEĽKA 

Ing. Ivana Morvayová (*1975) je finančnou riaditeľkou Health Policy Institute a Central & East 

European Health Policy Network, kde je zodpovedná za financie a účtovníctvo.  

Profesia 

Ekonómka 

Dosiahnuté vzdelanie 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska 

fakulta, odbor: Finančná sústava a peňažníctvo, 

subšpecializácia: daňovníctvo – Ing. (1999). 

  

 

Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy 

Finančná riaditeľka Central & East European Health Policy Network, od 2011 

Finančná riaditeľka KLIENT PRO SK, s.r.o., od 2010 

Finančná riaditeľka Health Policy Institute, od 2009 

Finančná riaditeľka Health Research & Consulting, s.r.o., od 2009 

Dôležité pracovné pozície 

Ekonomická riaditeľka, Tauris Danubius, a.s., Dunajská Streda, 2008 

Controlling manažérka, Eastern Sugar Slovensko, a.s., Dunajská Streda, 2001 – 2007 
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MICHAELA BADINOVÁ (1992), OFFICE MANAŽÉRKA 

Michaela Badinová (*1992) je office manažérkou v sídle Health Policy Institute. Je zodpovedná za 

korešpondenciu, komunikáciu a administratívnu podporu, čím zabezpečuje bezproblémový chod 

kancelárie Health Policy Institute. 

 
Profesia 
Office manažérka 

 
Dosiahnuté vzdelanie 
Súkromná obchodná akadémia, Kremnická, Bratislava 
(2013) 
  
  

 

Súčasné pozície 
Office manažérka v Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, od 2012 


