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Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute

Ilustračné fotografie v tejto výročnej správe  
zachytávajú koncert skupiny Jeff Gardner Trio 

na medzinárodnom jazzovom festivale  
v Piešťanoch, na ktorého sponzorovaní sa podieľal 

i Health Policy Institute. Autorkou fotografií je 
Eva Konečná.



Stredoeurópsky inštitút  
pre zdravotnú politiku –  
Health Policy Institute (HPI)  
je nezávislý think tank, ktorého  
ambíciou je analyzovať  
zdravotnú politiku v štátoch 
strednej a východnej Európy. 

Health Policy Institute je 
občianske združenie  
zaregistrované 27. 1. 2005  
na Ministerstve vnútra  
Slovenskej republiky (číslo 
spisu VV3/1-900/90-25460).

Zakladateľmi Health Policy  
Institute sú Henrieta 
Maďarová, Peter Pažitný, 
Angelika Szalayová♣) a Tomáš 
Szalay. 

Výkonným riaditeľom Health 
Policy Institute je Peter 
Pažitný.
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♣) Angelika Szalayová bola členkou HPI až do vymenovania za členku predstavenstva VšZP, a. s. v decembri 2005



(1) V prostredí rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú 
vyvolané vysokými očakávaniami občanov, starnutím populácie, me-
niacou sa štruktúrou chorôb a technologickým pokrokom je poslaním 
Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku – Health Policy 
Institute: 
1. presadzovanie hodnôt, ktoré podporujú finančne udržateľné  

zdravotné systémy, ktoré flexibilne reagujú na potreby populácie. 
2. presadzovanie inovatívnych riešení na úrovni zdravotných systé-

mov, na úrovni zdravotných poisťovní a na úrovni poskytovateľov  
s cieľom vyššej efektívnosti poskytovania zdravotných služieb 

3. presadzovanie klientskeho prístupu k poistencom a pacientom 

(2) Prvým predpokladom presadzovanie týchto hodnôt je chápanie 
zdravia ako individuálneho statku. Stredoeurópsky inštitút pre 
zdravotnú politiku – 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 Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy 
Institute podporuje aj v zdravotníctve trhové mechanizmy tam, kde 
sú preukázateľne efektívnejšie ako štátne intervencia. Ako základný 
nástroj zdravotnej politiky preto Stredoeurópsky inštitút pre zdra-
votnú politiku – 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. Stredoeurópsky inštitút 
pre zdravotnú politiku – 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) Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – 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 
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Prednášková 
činnosť

Problémy českého zdravotníctva a možnosti ich riešenia, Konferencia „Môžu kraje 
ovplyvniť reformu zdravotníctva?“, Plzeň, Česká republika, 30. 3. 2005 

Reforma zdravotníctva na Slovensku, CMC Graduate School of Business, Čelákovice, 
Česká republika, 5. 4. 2005 

Slovensko a ekonomické reformy ve zdravotnictví, Kraj Vysočina, Jihlava, Česká  
republika, 6. 4. 2005 

Zdravotnická reforma na Slovensku, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, 
Česká republika, 13. 4. 2005 

Reforma zdravotníctva, Konrad Adenauer Stiftung, Bratislava, Slovensko, 14. 4. 2005 

Addressing the demand side problems by Intelligent co-payment Scheme, Hotel Devín, 
Bratislava, Slovensko, 15. 4. 2005

Reforma v SR, Farmako 2005, Praha, Česká republika, 20. 4. 2005

Zdravotná politika na regionálnej úrovni a corporate governance v nemocniciach, 
Konferencia: Ako úspešne riadiť nemocnicu v nových podmienkach, Hotel Permon, 
Vysoké Tatry, Slovensko, 27. 4. 2005

Reforma zdravotníctva na Slovensku, pre združenie Lípa, Hotel Bôrik, Bratislava, 
Slovensko, 30. 4. 2005 

Zdravotná politika na regionálnej úrovni, séria prednášok pre pre Semmelweis 
University, jednotlivé VÚC, Slovensko, apríl – jún 2005

Problémy českého zdravotníctva a možnosti ich riešenia, Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, Praha, Česká republika, 6. 6. 2005

Slovak Health Care Reform, Department of State, Washington D.C., Spojené štáty 
americké, 17. 6. 2005

Wages, WorldBank Workshop on Sustainable Financing, Riga, Lotyšsko, 29. 6. 2005

Poles apart (V4 versus EU 15), Health Reform in Slovakia, World Economic Forum, 
Krynica, Poľsko 8. 9. 2005
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Pricing strategies and transparent reimbursement scheme – the experience from  
Slovakia, CEE Pharmaceutical Challenges, Budapešť, Maďarsko, 4. 10. 2005

Skúsenosti s novým systémom kategorizácie v SR, Euro Forum, Praha, Česká repub-
lika, 18. 10. 2005

7 úspechov reformy a 7 krokov k ďalšiemu doladeniu, HOPE, Nymburk, Česká  
republika, 21. 10. 2005 

Private Sector In Slovakia, Wroclaw, Poľsko, 24. 10. 2005

Drug policy in Slovakia, WorldBank Workshop on Sustainable Financing, Riga, 
Lotyšsko, 29. 6. 2005

Slovak Health Reform, International Health Summit, Praha, Česká republika, 1. 11. 
2005
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Publikačná 
činnosť

Peter PAŽITNÝ, Rudolf ZAJAC, Anton MARCINČIN: Reform Models - Health Reform 
In Slovakia, Dice Report 02/2005, Ifo Institute München, 2005

Peter PAŽITNÝ, Henrieta MAĎAROVÁ, Tomáš SZALAY: Zdravotnictvo 2005, Súhrn-
ná správa o stave spoločnosti, IVO, 2006

Peter PAŽITNÝ: Redistribution mechanism requires a review, Health Policy Institute, 
2005

Peter PAŽITNÝ: Individual Health Accounts as an upgrade of the Health Reform, 
Health Policy Institute, 2005

Peter PAŽITNÝ: Zhodnotenie doteraz uskutočnených reformných krokov v rezorte 
zdravotníctva, Hospodarske Noviny, 1. 3. 2005

Peter PAŽITNÝ, Rudolf ZAJAC: Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa zavedením 
poplatkov neznížila, 25. 1. 2005, CEVRO, 2005

Peter PAŽITNÝ, Rudo lf ZAJAC: Policy Brief - Health Care Reform In Slovak Republic

Komentáre, analýzy a vyjadrenia pre Týždeň, Trend, SME, Pravda, Hospodárske noviny a elek-
tronické médiá
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Projekty

Česká republika, 2005

Konzultácie českému reformnému tímu pri príprave reformy zdravotníctva v Českej 
republike so zameraním sa na oblasť zdravotných poisťovní a zdravotného poistenia, 
regulácie trhu poskytovateľov a opatrenia v liekovej politike

Ďalšie referencie poskytnú Pavel Hroboň, Tomáš Julínek, Tomáš Macháček

Česká republika, 2005

Fiškálna štúdia českého zdravotníctva

Ďalšie referencie poskytne Mukesh Chawla, Svetová banka

Maďarsko, 2005

Fiškálna štúdia

Ďalšie referencie poskytne Mukesh Chawla, Svetová banka

Rumunsko, 2005

Konzultácie pracovnej skupiny ministerstva zdravotníctva pripravujúcej zákon o 
zdravotnom poistení

Ďalšie referencie poskytne Alan Fairbank

Bulharsko, 2005

Analýza a odporúčania pre zdravotnú politiku

Ďalšie referencie poskytnú Reema Nayar, Svetová banka a Peter Pojarski, Sve-
tová banka

Chorvátsko, 2005

Konzultácie k návrhu základného balíka zdravotnej starostlivosti

Ďalšie referencie poskytne Neven Ljubičič, minister zdravotníctva

Slovensko, 2005

Ekonomické, procesné, personálne a právne poradenstvo pri reštrukturalizácii a 
transformácii levočskej nemocnice.

Ďalšie referencie poskytne Marián Papcun, riaditeľ nemocnice
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Plánované 
projekty 

Slovensko, 2006

Návrh minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Ďalšie referencie poskytne Rudolf Zajac, minister zdravotníctva 2002 - 2006

Slovensko, 2006

Štúdia „Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2006-2010“

Ďalšie referencie poskytne Igor Dorčák, Združenie zdravotných poisťovní SR

Slovensko, 2006

Založenie súkromnej vysokej školy so zameraním na zdravotnú politiku a manažment

Slovensko, 2006

Publikácia bezplatného elektronického newslettera o zdravotnej politike Into Balance 
v slovenskej aj anglickej verzii. 

Archív mesačníka Into Balance nájdete na webovej stránke www.hpi.sk.
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Health Research & Consulting, s.r.o.

Health Research & Consulting, s.r.o. (HRC) je dcérskou spoločnosťou Health Policy Institute a 
zaoberá sa konzultačnou a poradenskou činnosťou na komerčnej báze.



Curricula 
Vitae

Mgr. Henrieta Maďarová, MSc. (1978)
Health Policy Institute, Partner

Bývalá členka reformného tímu na ministerstve zdravotníctva

Absolventka Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (2002). Hlavné zam-
eranie: Finančný manažment, bankovníctvo a poisťovníctvo; Diplomová práca: Financovanie 
zdravotnictva na Slovensku. Jeden semester (2002) študovala na Institute Universitaire Profes-
sionnalise de Management, Universite C.Bernard, Lyon 1 vo Francúzsku. Absolvovala rozličné 
kurzy: napr. 3-týždňový Flagship Course zameraný na reformy v zdravotnictva a udržateľné 
financovanie, ktorý bol organizovaný Harvard School of Public Health v Bostone a World Bank 
Institute, v USA roku 2004; ďalej 2-týždenný Regional Flagship Course zameraný na Zdravotné 
reformy a finančnú udržateľnosť, ktorý bol organizovaný Health Service Management Training 
Centre, Semmelweis University, Budapest a World Bank Institute, v Maďarsku v roku 2003. 
Vyštudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostone, 
USA.

Na ministerstve zdravotnictva bola ako členka reformného tímu (X/2002 – VI/2004) zodpovedná 
za ekonomické analýzy dopadov reformných zákonov, rozpočtovanie kapitoly ministerstva 
zdravotnictva v štátnom rozpočte a analýzu rozpočtov zdravotných poisťovní, ako aj prípravy 
reformných zákonov. Taktiež bola delegátom Slovenska pri OECD.

V rokoch 2004 – 2005 bola lokálnou individuálnou konzultantkou/analytičkou pre projekt Sve-
tovej Banky – Modernizácia sektoru zdravotnictva. Jej úlohou bolo vypracovať systém monito-
rovania výkonových a finančných ukazovateľov pre hodnotenie poskytovateľov, ktorých vlastní 
ministerstvo zdravotnictva.

V januári 2005 spolu s ďalšími členmi bývalého reformného teamu založila Stredoeurópsky 
inštitút pre zdravotná politiku - Health Policy Institute, ktorý sa zaoberá analýzou zdravotnej 
politiky v krajinách Strednej a Východnej Európy.

12Výročná správa 2005
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Ing. Peter Pažitný, MSc. (1976) 
Health Policy Institute, Partner

Bývalý hlavný poradca ministra zdravotníctva 

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave (1999). V roku 2003 ukončil postgraduálne 
MSc. štúdium so zameraním na zdravotnú politiku a manažment na Semmelweis University v 
Budapešti. 

V združení M.E.S.A. 10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy) pracoval ako analy-
tik od roku 1997, pričom od roku 2004 vykonáva funkciu viceprezidenta M.E.S.A. 10. Popri 
analýzach makroekonomického vývoja, transformácie ekonomiky a fiskálnej politiky sa venuje 
predovšetkým systémovým zmenám a procesom reforiem v zdravotníctve. 

Spolu so súčasným ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom je autorom publikácie „Stra-
tégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana“, ktorá sa stala filozofickým a 
koncepčným východiskom reformy zdravotníctva prijatej na Slovensku. Od Októbra 2002 až 
do 31.12.2004 bol jeho hlavným poradcom. Podieľal sa na vypracovaní dôležitých strategických 
dokumentoch a reforme zdravotníctva, príprave reformných zákonov a makroekonomických 
analýzach rezortu zdravotníctva. 

V januári 2005 spolu s ďalšími členmi bývalého reformného teamu založil Stredoeuróp-
sky inštitút pre zdravotná politiku - Health Policy Institute, ktorý sa zaoberá analýzou a 
navrhovaním zdravotnej politiky v krajinách Strednej a Východnej Európy. 

Je členom predstavenstva Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. 

14Výročná správa 2005
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MUDr. Tomáš Szalay (1971) 
Health Policy Institute, Partner

Bývalý člen reformného tímu na ministertve zdravotníctva 

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1996), odbor: všeobecné lekárstvo. Počas štúdia 
absolvoval jeden semester na Univerzite Martina Luthera v nemeckom Halle an der Saale.  
V súčasnosti študuje na Právnickej fakulte Bratislavskej vysokej školy práva. 

Po skončení štúdia pracoval ako redaktor, moderátor v súkromnej televízii Markíza (1996 
– 2002). Manažérske skúsenosti získal pri vedení internetového portálu markiza.sk (2000 
– 2001). 

Členom reformného tímu ministra Zajaca sa stal v novembri 2002 ako hovorca Ministerstva 
zdravotníctva SR zodpovedný za externú komunikáciu a public relations. Od roku 2003 prip-
ravoval a koordinoval časť zdravotníckej legislatívy (definícia rozsahu zdravotnej starostlivosti 
hradenej z verejného zdravotného poistenia) a prispel k analýzam a modelovaniu dopadov 
reformy. V rokoch 2004 - 2005 bol individuálnym konzultantom Svetovej banky zodpovedným 
za koordináciu komponentu kvality v projekte Svetovej banky na modernizáciu slovenského 
zdravotníctva. 

V januári 2005 spolu s ďalšími členmi bývalého reformného teamu založil Stredoeuróp-
sky inštitút pre zdravotná politiku - Health Policy Institute, ktorý sa zaoberá analýzou a 
navrhovaním zdravotnej politiky v krajinách Strednej a Východnej Európy. 

1�Výročná správa 2005
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MUDr. Angelika Szalayová (1974) 
Health Policy Institute, Partner

Bývalá členka reformného tímu na ministertve zdravotníctva 

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave (2000), odbor: všeobecné lekárstvo. Študovala 
psychológiu na Filozofickej fakulte UK (1993 – 1995). Postgraduálne štúdium na Lekár-
skej fakulte UK v odbore klinická farmakológia (2000 – 2005). Účasť na viacerých kurzoch a 
študijných pobytoch (napr. 2002 – 2003 Výskum zdravotných výstupov – tri moduly: Medicína 
založená na dôkazoch a jej aplikácia na spotrebu liekov, Farmakoekonomika, Lieková cenot-
vorba a stanovovanie úhrad – Vienna School of Clinical Research, Rakúsko). 

Od roku 2000 vyučuje na Farmakologickom ústave LF UK. V rokoch 2003 – 2005 praco-
vala na odbore liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva  SR a bola predsedníčkou resp. 
podpredsedníčkou kategorizačnej komisie. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií 
a vedeckých prác o vyhodnocovaní kvality farmakoterapie, najmä v oblasti srdcovocievnych 
ochorení, neurológie, psychiatrie, endokrinológie a antimikrobiálnej terapie. 

V januári 2005 spolu s ďalšími členmi bývalého reformného teamu založila Stredoeuróp-
sky inštitút pre zdravotná politiku - Health Policy Institute, ktorý sa zaoberá analýzou a 
navrhovaním zdravotnej politiky v krajinách Strednej a Východnej Európy. 

Od decembra 2005 je členkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. 
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T h e r e  i s  a l wa y s  a n  a l t e r n a t i ve  s o l u t i o n

Health Policy Institute, Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

tel: +421 2 54 643 051  -  hpi@hpi.sk  -  www.hpi.sk


