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Príhovor výkonného riaditeľa
Inštitút HPI prešiel v roku 2011 viacerými zmenami. 
Presťahovali sme sa do nových, priestrannejších priestorov. 
Kancelárie na Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy 
sme vymenili za rodinný dom v starej Petržalke. Máme tu 
oveľa viac miesta, bezproblémové parkovanie, krb a skleník.

Výrazne sa rozšírili rady našich kolegov a spolupracovníkov. 

Po odchode z pozície vedúcej služobného úrad MF  SR sa 
senior analytičkou HPI a zároveň konateľkou HMA stala Janka 
Červenáková. Janka sa v HPI venuje ekonomickým analýzam 
nemocníc.

Po 13-ročnom pobyte v USA a návrate na Slovensko s  nami začala veľmi intenzívne spolupracovať Sylvia 
Hnilicová, ktorá má v HPI pozíciu senior analytika. Sylvia sa venuje najmä HTA, kvalite poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti a od roku 2012 je odborne zodpovedná za projekt Sprievodca pôrodnicami.

V roku 2011 naše know-how v oblasti marketingu v zdravotníctve posilnila Andrea Benáková, ktorá je zároveň 
marketingovou riaditeľkou CEE Health Policy Network. Andrea má ako skúsený a úspešný marketingový 
konzultant v HPI seniorskú pozíciu a taktiež vyučuje marketing v HMA.

Naša veľká vďaka patrí senior analytičke Simone Frisovej, ktorá v HPI pôsobí od jeho úplného začiatku zároveň 
zabezpečuje bezproblémový chod HMA. Simona sa v HPI venuje ekonometrickým analýzam a benchmarkingu 
nemocníc. 

Za financie a účtovníctvo je v HPI zodpovedná finančná manažérka Ivana Morvayová.

Mária Pourová v júni úspešne dokončila svoje štúdium na Wirtschaftsuniversität vo Viedni v odbore poisťovníctvo, 
rizikový manažment, procesný a produkčný manažment. Vzhľadom na jej predchádzajúcu 4-ročnú angažovanosť 
v  HPI a výborné pracovné výsledky postúpila z pozície junior na senior analytika. V  roku 2011 sa v HPI 
venovala najmä nominálnemu poistnému a analýze organizácie zdravotných a poistných systémov zdravotníctva 
v zahraničí. Organizačne zastrešovala Legislatívne semináre HPI.

V minulom roku sa veľmi cennými členmi tímu HPI stali Peter Balík a Roman Mužik. Peter je absolvent Central 
European University v Budapešti a po ročnej stáži v New Yorku, takmer 2 ročnej práci v Central European 
Management Intelligence (CEMI) a 4 mesačnej stáži v Bruseli pracuje ako junior analytik v HPI a venuje sa 
ekonomickým analýzam a zdravotnej politike. Roman je absolvent fyzioterapie na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského a verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a v HPI sa 
venuje problematike dostupnosti, korupcie a transparentnosti v zdravotníctve.

Od marca 2011, teda od vzniku CEE Health Policy Network zabezpečuje organizáciu, logistiku a komunikáciu 
v CEE HPN Lenka Borošová.

V roku 2011 bola významná aj angažovanosť HPI v tvorbe zdravotnej a hospodárskej politiky. Tomáš Szalay 
bol až do decembra 2011 poradcom ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika. Angelika Szalayová bola vedúcou 
riešiteľského tímu, ktorý pre Úrad pre dohľad navrhoval fungovanie a modeloval dopady nového prediktora 
PCG v prerozdelení zdravotného poistenia. Peter Pažitný bol členom komisie pre finančnú stabilizáciu nemocníc 
za MF SR. Karol Morvay bol poradcom premiérky Ivety Radičovej pre oblasť zamestnanosti.

Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom z HPI za výbornú prácu v roku 2011!

peter pažitný 
výkonný riaditeľ Health Policy Institute
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Činnosť HPI v roku 2011

MesaČník ZdravOTná POlITIka  
OslávIl v januárI 6 rOkOv
Mesačník HPI o zdravotnej politike vstúpil v roku 2011 už do svojho 
6. ročníka. Prináša analýzy, komentáre a postoje nielen členov HPI ale 
mnohých ďalších autorov na aktuálne dianie v SR, ČR, Maďarsku či Poľsku.

Samotný mesačník prešiel výraznou formátovou zmenou. Prestali sme 
ho vydávať vo  formáte .pdf  a od septembra 2011 ho distribuujeme 
formou štruktúrovaného mailu s  linkami na konkrétne články, ktoré sú 
umiestnené na našom webe. Ku  koncu roka 2011 sme náš mesačník 
zasielali na 2 500 e-mailových adries.

Za podporu pri vydávaní mesačníka v roku 2011 ďakujeme veľmi pekne 
Open Society Foundation (OSF) a Slovenskej asociácii spoločností 
orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).

Šéfredaktorom mesačníka Zdravotná politika je Tomáš Szalay, jeho 
zástupcom Roman Mužik.

Kompletné znenie aktuálnych aj archívnych vydaní mesačníka Zdravotná 
politika nájdete na www.hpi.sk
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v MarcI sMe ZaČalI OrganIZOvať legIslaTívne seMInáre
V marci 2011 sme po prvýkrát zorganizovali Legislatívny seminár, ktorý prináša prehľad o prijatých 
a  pripravovaných legislatívnych zmenách v slovenskom zdravotníctve. Seminár je určený odborníkom 
a  ekonómom zo zdravotných poisťovní, bánk, komerčných poisťovní, investorom, poskytovateľom, farma 
firmám, spoločnostiam zaoberajúcim sa predajom zdravotníckych pomôcok a iných organizácii fungujúcich 
v sektore zdravotníctva. Súčasťou seminára je vždy obed spojený s diskusiou.

Na prvom legislatívnom seminári (8. 3. 2011) vystúpili Tomáš Szalay, Zuzana Földesová-Motajová, Angelika 
Szalayová a Peter Pažitný a hlavnou témou seminára boli legislatívne zmeny v zdravotných odvodoch, plánované 
zmeny v liekovej politike a prerozdelení poistného, DRG ako aj vtedy chystaná komplexná reforma odvodov. 

Na druhom legislatívnom seminári (14. 6. 2011) vystúpili Angelika Szalayová, Tomáš Szalay, Zuzana Földesová 
Motajová, Peter Pažitný, Karol Morvay a Tomáš Sivák. Vo svojich prezentáciách sa opäť venovali plánovaným 
zmenám v liekovej politike a schváleným zmenám v zdravotnom poistení. V rámci seminára bola predstavená aj 
publikácia Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2011 – 2012. 

Na treťom legislatívnom seminári (18. 10. 2011) vystúpili Tomáš Szalay, Viliam Novotný, Peter Markovič, Michaela 
Cesnaková, Karol Morvay a Peter Pažitný. Seminár predstavil prehľad prijatej legislatívy spolu s  odborným 
komentárom, samostatná prednáška bola venovaná reforme liekovej politiky. HPI analytici predstavili aj 
očakávaný vývoj ekonomiky a jeho vplyv na verejné zdroje v zdravotníctve a s účastníkmi seminára diskutovali 
proces oddlžovania nemocníc.

Organizáciu legislatívneho seminára zabezpečuje Mária Pourová.

Bližšie informácie o legislatívnych seminároch nájdete na webe www.hpi.sk
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Od Marca funguje cenTral & easTern eurOPean HealTH POlIcy 
neTwOrk (cee HPn)
V marci 2011 sa členovia HPI – Peter Pažitný, Tomáš Szalay a Angelika Szalayová stali zakladajúcimi členmi 
medzinárodnej siete združujúcej expertov v oblasti zdravotnej politiky. Za účasti ďalších ľudí z Českej republiky, 
Maďarska, Poľska, Švajčiarska a Holandska tak vznikol Central & Eastern European Health Policy Network.

 www.ceehpn . eu

Základnými hodnotami CEE HPN sú inovácie, transparentnosť, 
individuálna zodpovednosť, férová súťaž, férový prístup 
k  zdravotnej starostlivosti, ochrana verejných peňazí a lokálna 
znalosť a skúsenosti z krajín strednej a  východnej Európy. 
Členovia CEE HPN mali v roku 2011 štyri stretnutia – v Budapešti, 
v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. 

Prvým produktom networku sú „Strategic scenarios 2020. The 
future of  CEE healthcare“, v ktorých sú popísané štyri scenáre 
možného budúceho vývoja systémov zdravotníctva v krajinách 
Strednej a Východnej Európy. 

Výkonným riaditeľom CEE HPN je Peter Pažitný.

Bližšie informácie o CEE HPN a strategických scenároch do roku 
2020 nájdete na webe www.ceehpn.eu
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v aPrílI sMe vydalI PublIkácIu „generIcká PreskrIPcIa“
Cieľom publikácie Generická preskripcia bolo

1. definovať pojmy generiká, generická preskripcia a generická substitúcia, 

2. definovať výhody a riziká generickej preskripcie, 

3. vyvrátiť mýty spojené s generickou preskripciou a 

4. zhrnúť poznatky a dopady z implementácie generickej preskripcie v rôznych krajinách EÚ.

Autorkou publikácie je Angelika Szalayová.

Publikácia je dostupná na webe www.hpi.sk

GENERICKÁ 
PRESKRIPCIA

© 2011  Health Policy Institute

Angelika Szalayová
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v júnI sMe slávnOsTne PreZenTOvalI PublIkácIu  
„HealTH sysTeMs In TransITIOn – slOvakIa 2011“
Druhého júna 2011 sa v bratislavskom hoteli Devín uskutočnilo oficiálne predstavenie publikácie o slovenskom 
zdravotníctve Slovakia – Health System Review. Záštitu nad podujatím organizovaným HPI v spolupráci s WHO 
prevzal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

Publikácia je súčasťou série profilov krajín pod 
názvom Health Systems in Transition (HiT), ktorá 
zahŕňa všetky krajiny Európy, ako aj kľúčové 
krajiny OECD mimo nej. Je výsledkom práce 
European Observatory on Health Systems and 
Policies (ďalej Observatory) a poskytuje detailný 
popis zdravotníckeho systému každej krajiny, 
jej reformných a politických iniciatív, ktoré sú 
v  procese realizácie či vo vývojovom štádiu. 
Prehľady zdravotníckych systémov HiT sledujú 
jednotnú formálnu líniu a pracujú na nich experti 
jednotlivých krajín.
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Oficiálny program uviedla Darina Sedláková, 
riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku. Slávnostný 
príhovor mal minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

Suszy Lessof, výkonná riaditeľka Observatory, 
predstavila edíciu profilov zdravotníckych systémov 
HiT. Profily slúžia ako nástroj na medzinárodné 
porovnávanie kvality a fungovania zdravotníckych 
systémov. 

Za autorský tím vystúpil Tomáš Szalay a v stručnosti 
predstavil štruktúru publikácie. Zdôraznil, že 
Slovensko zaostáva v  predlžovaní strednej dĺžky 
života, hoci rast zdrojov do zdravotníctva vyjadrený 
podielom na HDP bol za posledných 10 rokov 
v európskom kontexte výnimočný.

S týmto konštatovaním súhlasil aj ďalší prednášajúci, 
editor publikácie Ewout van Ginneken, ktorý 
hovoril o  slovenskom zdravotníckom systéme 
z medzinárodnej perspektívy. Pri hľadaní spoločných 
stránok a špecifík poukázal okrem iného na vysoký 
podiel výdavkov na lieky. Rudolf  Zajac, bývalý 
minister zdravotníctva, komentoval výzvy pre 
slovenský zdravotnícky systém.
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Druhá časť podujatia bola venovaná moderovanej diskusii. Moderátorom bol Peter Pažitný. Medzi diskutérmi 
boli okrem iného prof. Milan Dragula (SLK), Ján Gašič (SKZL), Ladislav Pásztor (ASL SR), Peter Kalist (poslanec 
NR SR za SaS), Adam Hochel (bývalý sekčný riaditeľ MZ SR), Peter Staněk (SAV), doc. Peter Labaš (LF UK) či 
Martin Filko (v tom čase sa pripravujúci na nástup do ZP Union).

Rozprúdený rozhovor pokračoval aj na následnom galavečeri v reprezentatívnych priestoroch reštaurácie Kogo.

Autormi Publikáciu HiT Slovakia 2011 sú Tomáš Szalay, Peter Pažitný, Angelika Szalayová, Simona Frisová, Karol 
Morvay a Marek Petrovič. Editorom bol Ewout van Ginneken z tímu Observatory, ktorí pôsobí na berlínskej 
Technickej univerzite.

Publikáciu v anglickom jazyku nájdete v plnom znení na webe www.hpi.sk
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v júnI sMe vydalI PublIkácIu „Základné ráMce 2011 – 2012“
V tejto publikácii sme sa pokúsili kombinovať prognózované makroekonomické parametre so scenármi 
očakávanej reformy daňovo-odvodového systému vlády Ivety Radičovej a odhadnúť tak finančné toky smerujúce 
do zdravotníctva v SR. 

Okrem makroekonomickej prognózy sme pracovali so 4 scenármi daňovo-odvodovej reformy (a ne- reformy): 
Prvým bol scenár „bez zmien“ (žiadna reforma sa nebude konať – a ukázal sa ako reálny), druhým scenárom 
bola reforma podľa oficiálneho návrhu Ministerstva financií, tretím bol návrh Republikovej únie zamestnávateľov, 
štvrtým scenárom bol návrh Ľudovíta Ódora zrušiť zdravotné odvody a presunúť financovanie do systému daní.

Autormi publikácie „Základné rámce 2011 – 2012“ sú Karol Morvay, Tomáš Sivák a Peter Pažitný.

Publikáciu si môžete stiahnuť na www.hpi.sk

AKÉ BUDÚ DOPADY 
REFORMY ODVODOV 

NA ZDRAVOTNÍCTVO?

20
11
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 2
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2 2011 – 2012
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v OkTóbrI sMe našTarTOvalI denný MOnITOrIng
Okrem pravidelných analýz a komentárov v mesačníku Zdravotná politika od októbra na dennej báze 
monitorujeme dianie v slovenskom zdravotníctve.

Monitoring hlavných udalostí je dostupný na www.hpi.sk a na facebookovej stránke facebook.com/hpi.sk
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sPrIevOdca PôrOdnIcaMI ZaČal v aPrílI, v OkTóbrI sMe 
vyHOdnOTIlI TrI najlePšIe PôrOdnIce
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. 

Vyplnenie dotazníka bolo pre oddelenia 
dobrovoľné, odpovedalo 51 pôrodníc z 54, ktoré 
aktuálne v SR fungujú. V týchto pôrodniciach 
prebehlo približne 93  % pôrodov na Slovensku. 
Ambíciou projektu je mapovať súčasný stav 
pôrodníc z pohľadu ich služieb, ponuky 
starostlivosti o rodičky a ich deti. 

Pôrody sú najčastejšie príčiny hospitalizácie 
na Slovensku (narodenie dieťaťa na 2. mieste, 
spontánny pôrod na 3. mieste a pôrod cisárskym 
rezom na 8. mieste), pre ženu často jediná 
hospitalizácia v živote. 
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Projekt sprievodca pôrodnicami robíme z dôvodu, že:

•	 informácie o kvalite a tom, čo ľudí v pôrodnici čaká, sú veľmi dôležité, znižujú strach a zvyšujú dôveru 
v zdravotníkov a tým aj zlepšujú proces a výsledky starostlivosti

•	 výber pôrodnice je najlepším príkladom pre hľadanie „dobrej nemocnice" – budúci rodičia majú čas 
a skúsenosti hľadať informácie aj na internete

•	 zrozumiteľných informácií o kvalite zdravotnej starostlivosti je na Slovensku stále nedostatok.

Projekt prináša novú kvalitu v hodnotení pôrodníc na internete tým, že tehotné nie sú odkázané len na 
sekundárne zdroje informácií o kvalite služieb z diskusií na fóre, ale môžu si prečítať podrobné údaje od 
samotného zariadenia.

Mamy môžu rozdávať pôrodniciam „cumlíkové známky“. K prezentáciám  z jednotlivých pôrodníc prebieha 
na portáli nezávislé hodnotenie  zo strany mamičiek v konkrétnych otázkach o kvalite poskytovaných služieb 
vo všetkých  pôrodniciach a ich na novorodeneckých oddeleniach formou „cumlíkovej známky“ pôrodnice. 
Najlepšie hodnoteným pôrodniciam bude raz ročne vystavený certifikát. 

V roku 2011 prvé tri miesta obsadili Nemocnica Banská Štiavnica, ÚVN SNP Ružomberok a NsP Sv. Jakuba 
Bardejov.

Projekt Sprievodca pôrodnicami v roku 2011 v HPI odborne viedla Angelika Szalayová.

Informácie o projekte ako aj hodnotenie pôrodníc nájdete na www.sprievodcaporodnicami.sk
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HPI sa sTalO súČasťOu kOnZOrcIa  
TvOrIaceHO bencHMarkIng neMOcníc v POľsku
Od októbra 2011 sa HPI stalo súčasťou konzorcia (Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, Polskie Centrum 
Edukacji i Analiz ORDO, Związek Powiatów Polskich) v projekte „Portrety szpitali“. Úlohou HPI je metodické 
riadenie benchmarkingu a sumarizácia najlepších postupov benchmarkingu nemocníc. Súčasťou projektu boli 
zatiaľ tri prezentácie členov tímu HPI v Poľsku – vo Varšave, v Bialowieži a v Krakove. 

Na projekte v roku 2011 pod vedením Petra Pažitného pracovali Janka Červenáková a Simona Frisová.

Informácie o projekte nájdete na www.portretyszpitali.pl

HPI navrHuje ZavedenIe nOMInálneHO POIsTnéHO
V novembri 2011 vydalo HPI publikáciu Nominálne poistné. Jej cieľom je rozprúdenie diskusie o smerovaní 
slovenského systému zdravotného poistenia.

Bismarckov model sa čoraz viac vzďaľuje potrebám nových výziev sociálnych systémov dneška a tieto zmeny sa 
nevyhýbajú ani Slovensku. Demografický vývoj jasne ukazuje, že skupina ekonomicky aktívnej populácie, ktorá 
platí zdravotné odvody, sa zmenšuje a populácia, ktorá najviac čerpá zdravotnú starostlivosť naopak narastá, čo 
bude postupne viesť k čoraz väčšej potrebe financovania zdravotného systému z verejných zdrojov. Ich objem sa 
však bude vzhľadom na demografický vývoj zmenšovať a preto je potrebné hľadať nové možnosti financovania.

Vzhľadom na minulé skúsenosti so zavádzaním systémových zmien si myslíme, že postupná evolučná 
a niekoľkoročná zmena systému je lepším riešením ako revolučná zmena v krátkom čase až po prepuknutí 
akútneho problému. Preto prichádzame s ponukou na diskusiu o smerovaní systému zdravotného poistenia na 
Slovensku a zároveň aj s návrhom prvého kroku v rámci tejto evolučnej zmeny.

V predloženej analýze poistných systémov sa vo zvýšenej miere venujeme nominálnemu poistnému, a to hneď 
z viacerých dôvodov. Tým prvým je, že ide o poistné, ktoré je nezávislé od príjmu a teda aj od nepriaznivého 
demografického vývoja. Do systému je možné ho z počiatku zaviesť vo veľmi jednoduchej forme a nízkej výške, 
tak aby plnilo určitý edukatívny charakter v populácii. Následne sa toto poistné dá rozširovať o ďalšie prvky 
v závislosti od smerovania zmeny poistného systému ako celku.

Autormi publikácie sú Mária Pourová a Peter Pažitný.

Publikáciu si môžete stiahnuť na www.hpi.sk
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Tím HPI
Ing. PeTer PažITný, Msc. (1976), ParTner a výkOnný rIadITeľ

Profesia
Ekonóm

dosiahnuté vzdelanie
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná 

fakulta – Ing. (1999)
•	 Semmelweis Egyetem v Budapešti, Health Services 

Management Training Centre – MSc. (2003)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Partner a výkonný riaditeľ Health Policy Institute, 

od 2005
•	 Zakladateľ a výkonný riaditeľ Central & East 

European Health Policy Network, od 2011
•	 Spoluzakladateľ PROREC Slovensko, od 2006

•	 Spolumajiteľ spoločností
 » Health Research & Consulting, s.r.o., od 2005
 » Health Management Academy, s.r.o., od 2007
 » Klient Pro SK, s.r.o., od 2010

Členstvo v profesijných združeniach
•	 Zakladajúci člen Klubu Ekonomických Analytikov

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

•	 Poradca Lajosa Molnára, ministra zdravotníctva 
Maďarskej republiky, 2006 – 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. angelIka sZalayOvá (1974), ParTnerka a senIOr analyTIČka

Profesia
Analytička, lekárka

dosiahnuté vzdelanie
•	 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska 

fakulta – MUDr. (2000)
•	 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska 

fakulta, Postgraduálne štúdium, odbor: klinická 
farmakológia (2005)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Partnerka Health Policy Institute, od 2005
•	 Spoluzakladateľka Central & East European Health 

Policy Network, 2011
•	 Spolumajiteľka spoločností

 » Health Research & Consulting, s.r.o., od 2005
 » Health Management Academy, s.r.o., od 2007
 » Klient Pro SK, s.r.o., od 2010

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

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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Mudr. TOMáš sZalay (1971), ParTner a senIOr analyTIk

Profesia
Analytik zdravotnej politiky

dosiahnuté vzdelanie
•	 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska 

fakulta – MUDr. (1996)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Partner Health Policy Institute, od 2005
•	 Spoluzakladateľ Central & East European Health 

Policy Network, 2011
•	 Doktorand na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce, Trnavská Univerzita, od 2010
•	 Spolumajiteľ spoločností

 » Health Research & Consulting, s.r.o., od 2005
 » Health Management Academy, s.r.o., od 2007
 » Klient Pro SK, s.r.o., od 2010

•	 Spoluzakladateľ PROREC Slovensko, od 2006

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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ing. karol MorVay, pHD. (1973), senior analytik

Profesia
Ekonóm

dosiahnuté vzdelanie
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Národohospodárska fakulta – Ing. (1997)
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave, 

Národohospodárska fakulta – PhD. (2000)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Senior analytik Health Policy Institute, od 2005
•	 Spolumajiteľ spoločnosti Health Management 

Academy, s.r.o., od 2007
•	 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 na 

Národohospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, 2007

•	 Analytik M.E.S.A. 10 – Centra pre ekonomické 
a sociálne analýzy, 2000 – 2009
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Ing. sIMOna frIsOvá (1980), senIOr analyTIČka

Profesia
Ekonómka

dosiahnuté vzdelanie
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, Odbor kvantitatívne metódy 

v ekonómii a podnikaní so zameraním na poistnú matematiku – Ing. (2003)
•	 Absolventka European Health Leadership Programme INSEAD vo francúzskom Fontainebleau (2007)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Spolumajiteľka a programová riaditeľka spoločnosti Health Management Academy, s.r.o., od 2007
•	 Senior analytička Health Policy Institute, od 2006

dôležité pracovné pozície
•	 Analytička M.E.S.A. 10 – Centra pre ekonomické a sociálne analýzy, 2002 – 2005
•	 MORA Slovakia, 2000 – 2002
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Ing. jana ČervenákOvá (1963), senIOr analyTIČka

Profesia
Ekonómka

dosiahnuté vzdelanie
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta – Ing. (1985)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Senior analytička Health Policy Institute, od 2011
•	 Spolumajiteľka a konateľka spoločnosti Health Management Academy, s.r.o., od 2007

dôležité pracovné pozície
•	 Vedúca služobného úradu MF SR, 2010 – 2011
•	 Riaditeľka Kliniky alternatívnej medicíny TerraMedica 2009 – 2010
•	 Prezidentka Apollo zdravotná poisťovňa, a.s., 2006 – 2007
•	 Členka správnej rady ŽSR, 2003 – 2006
•	 Členka dozornej rady Veriteľ, a.s., 2003 – 2006
•	 Predsedníčka dozornej rady Eximbanky 2003 – 2006
•	 Vedúca služobného úradu MF SR, 2003 – 2006
•	 Analytička M.E.S.A. 10 – Centra pre ekonomické a sociálne analýzy, 1997 – 2011
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Mgr. andrea benákOvá (1970), MarkeTIngOvá rIadITeľka

Profesia
Marketingová konzultantka

dosiahnuté vzdelanie
•	 Univerzita Komenského, Filozofická fakulta – Mgr. (1994)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Marketingová riaditeľka Central & East European Health Policy Network, 2011
•	 Marketingová riaditeľka Health Policy Institute, od 2011
•	 Marketingová konzultantka v Health Research & Consulting, s.r.o., 2011
•	 Marketingová konzultantka v spoločnosti Knut & Knut, 2011

dôležité pracovné pozície
•	 Marketingová konzultantka v reklamnej agentúre Publicis/Knut, 2007 – 2011
•	 Marketingová manažérka v zdravotnej poisťovni Apollo, 2007
•	 Konateľka Lineart, 2001 – 2011
•	 Produktová manažérka v spoločnosti Unilever, 1994 – 2000
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Mudr. sIlvIa HnIlIcOvá (1971), senIOr analyTIČka

Profesia
Lekárka, analytička

dosiahnuté vzdelanie
•	 Študijný pobyt na Universidad La Laguna, Španielsko (1993)
•	 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta – MUDr. (1995)

súčasné pozície
•	 Senior analytička Health Policy Institute, od 2011
•	 Programová riaditeľka pre medicínske záležitosti, Klient PRO SK, s.r.o. 2011

dôležité pracovné pozície
•	 Program Director, Home Based Autism Therapy, Marietta, Georgia, USA, 2003 – 2009.
•	 Lekár, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK, 1994 – 2004 so špecializačnou 

praxou na II. Internej klinike LFUK.
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Mag. MárIa POurOvá (1983), senIOr analyTIČka

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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Ing. Ivana MOrvayOvá (1975), fInanČná rIadITeľka

Profesia
Ekonómka

dosiahnuté vzdelanie
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra verejných financií, odbor: 

Finančná sústava a peňažníctvo, subšpecializácia: daňovníctvo (1999).

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Finančná riaditeľka občianskeho združenia Central & East European Health Policy Network, 2011
•	 Finančná riaditeľka spoločnosti KLIENT PRO SK, s.r.o., od 2010
•	 Finančná riaditeľka občianskeho združenia Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy 

Institute, od 2009
•	 Finančná riaditeľka spoločnosti 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, 2002 – 2007



Výročná spráVa 2011

26

Mgr. rOMan MužIk (1986), junIOr analyTIk

Profesia 
Analytik verejnej politiky, Fyzioterapeut

vzdelanie
•	 Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, odbor Fyzioterapia – Bc. (2009)
•	 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, odbor Verejná politika – Mgr. 

(2011)

súčasné pozície 
•	 Junior analytik Health Policy Institute, od 2011 
•	 Junior analytik Klient PRO SK s.r.o., od 2011

dôležité pracovné pozície
•	 Fyzioterapeut, ProCare, a.s., Bratislava, 2011
•	 Fyzioterapeut, Golem club, PREMIUM FIT s.r.o., Bratislava 2009 – 2010
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Ing. PeTer balík, Ma (1984), junIOr analyTIk

Profesia
Politológ, analytik 

dosiahnuté vzdelanie
•	 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov – Ing. (2007)
•	 Central European University v Budapešti, Fakulta politických vied – MA (2008)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Junior analytik Health Policy Institute, od 2011
•	 Člen Central & East European Health Policy Network, od 2011

dôležité pracovné pozície
•	 Stážista v poradenskej spoločnosti EUK Consulting, Brusel, 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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bc. lenka bOrOšOvá (1986), junIOr kOMunIkaČná Manažérka

Profesia
Junior komunikačná manažérka

dosiahnuté vzdelanie
•	 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta – Bc. (2011)

súčasné pozície a vlastnícke vzťahy
•	 Junior komunikačná manažérka v Health Policy Institute, od 2011
•	 Junior komunikačná manažérka v Central & East European Health Policy Network, od 2011
•	 Junior komunikačná manažérka v KLIENT PRO SK, od 2011

dôležité pracovné pozície
•	 Notársky úrad JUDr. Roman Blaho, 2009 – 2011
•	 Advokátska kancelária Rezníčková-Hlaváčová Eva JUDr. – advokát, 2006
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Hospodárske výsledky
Výnosy Health Policy Institute v €:

Zdroje financovania / rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2 % dane 0 0 0 0 0 0 0
grantové schémy 0 0 0 0 4 284 13 452 17 219
Nádácia otvorenej spoločnosti – Open 
Society Foundation

    4 284 9 882 6 509

Slovenská asociácia spoločností 
orientovaných na výskum a vývoj

     3 570 10 710

eÚ projekty 0 0 0 0 0 0 3 480
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu       3 480
Firemní darcovia / dary od fyzických osôb 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
ACCOR Services Slovakia s.r.o. 9 925       
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.      5 000 833
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

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   
National Institute for Strategic Health 
Research Hungary

 10 035      

Reforma zdravotnictvi – forum.cz 17 027       
Semmelweis Egyetem      13 130 13 513
Stockholm Network 2 496       
WHO    7 311    
Výnosy z organizovania konferencií a 
legislatívnych seminárov

     4 212 10 027

Výnosy z reklamy     2 520 8 260  
Výnosy z analytických služieb     3 933   
Predplatné „Zdravotná politika“    418    
Predaj kníh a publikácií     25 25 100
ostatné výnosy 3 11 059 134 225 123 58 44
Výnosy z dlhodobého finančného majetku  10 954      
Ostatné výnosy finančného charakteru 3 105 134 225 123 58 44

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

Poznámka: údaje sú bez DPH
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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 zod-
povednosť nákupcov zdravotnej starostlivosti.



Výročná spráVa 2011

31

AKÉ BUDÚ DOPADY 
REFORMY ODVODOV 

NA ZDRAVOTNÍCTVO?

20
11

 –
 2

01
2 2011 – 2012

2011

záklaDné ráMce zDraVotnej politiky pre roky 2011 – 2012
Aké budú dopady reformy odvodov na zdravotníctvo? Prognóza príjmov a výdavkov zdravotníctva do roku 
2012.
Autori: K. Morvay, T. Sivák, P. Pažitný
vydal Health Policy Institute, jún 2011, 42 strán ISBN 978-90-969907-7-1
PDF verzia bezplatne na www.hpi.sk

sloVakia: HealtH systeM reView
Prestížna publikácia o slovenskom zdravotnom systéme z edície WHO Health Systems in Transition. 
Publikácia je v anglickom jazyku.
Autori: T. Szalay, P. Pažitný, A. Szalayová, S. Frisová, K. Morvay, M. Petrovič, E. van Ginneken
vydal Observatory, apríl 2011, 203 strán ISSN 1817–6127 Vol. 13 No. 2
PDF i HTML verzia bezplatne na www.hpi.sk

GENERICKÁ 
PRESKRIPCIA

© 2011  Health Policy Institute

Angelika Szalayová

generická preskripcia
Téma generickej preskripcie sa z vládneho programu dostala do návrhu nového zákona o liekoch. Čaká nás 
zrejme diskusia, ku ktorej HPI prispieva vysvetľujúcou publikáciou.
Autorka: A. Szalayová
vydal Health Policy Institute, apríl 2011, 24 strán ISBN 978-80-969907-8-8
PDF verzia bezplatne na www.hpi.sk

sloVenské zDraVotníctVo 2009: DopaDy krízy
Autori publikácie upozorňujú na dopady svetovej hospodárskej krízy na slovenské zdravotníctvo. Navrhujú 
konkrétne opatrenia, ktoré umožnia minimalizovať negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora.
Autori: T. Szalay, K. Morvay, P. Pažitný, A. Szalayová, I. Morvayová
vydal Health Policy Institute, marec 2009, 94 strán ISBN 978-80-969907-4-0
PDF verzia bezplatne na www.hpi.sk

na prVý poHľaD roVnaké. a preDsa iné
Publikácia prináša Rating zdravotných poisťovní 2008. V ňom zvíťazila zdravotná poisťovňa Dôvera pred 
Unionom, ZP Apollo, Spoločnou ZP a poslednú priečku obsadila Všeobecná ZP. 
Autori: A. Szalayová, P. Pažitný, S. Frisová, S. Hnilicová, T. Szalay
vydal Health Policy Institute, september 2008, 128 strán ISBN 978-80-969907-3-3
PDF verzia bezplatne na www.hpi.sk
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Dobrý poistenec je nad zlato.
Vieme ho vyvážiť?

Dobrý poistenec je naD zlato. VieMe Ho VyVážiť?
Publikácia prináša prehľad problematiky selekcie rizika a kompenzácie rizikovej štruktúry, analýzu súťaže 
o poistencov na Slovensku a simulovanie rôznych variantov kompenzácie rizikovej štruktúry v slovenských 
podmienkach.
Autori: P. Pažitný, A. Szalayová, H. Maďarová, M. Petrovič, L. Lenártová, S. Frisová a T. Szalay
vydal Health Policy Institute, jún 2008, 98 strán ISBN 978-80-969907-2-6
Tlačená verzia: € 20, PDF verzia: € 15 – objednávky: morvayova@hpi.sk
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Zdravie je luxus.

2008www.hpi.sk
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zDraVie je luxus. VieMe ako Ho FinancoVať?
Ak sa dnešný systém financovania zdravotníctva nezmení, dôsledkom otvárania nožníc medzi príjmami 
a výdavkami bude v roku 2025 deficit vo výške 82,3 mld. korún za jediný rok (1,3 % HDP). Autori formulujú 
koncepty riešení, o ktorých je potrebné diskutovať.
Autori: K. Morvay, P. Pažitný, M. Petrovič, T. Szalay, A. Szalayová
vydal Health Policy Institute, apríl 2008, 64 strán     ISBN: 978-80-969907-1-9
Tlačená verzia: € 20, PDF verzia: € 15 – objednávky: morvayova@hpi.sk
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