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HEALTH 

POLICY 

INSTITUTE 

WWW.HPI.SK

„Naše myšlienky vytvárajú lepšie 

zdravotníctvo.“

Od januára 2005, kedy sme v štvorici Tomáš Szalay, Angelika 

Szalayová, Henrieta Maďarová a Peter Pažitný zakladali HPI, 

prešlo slovenské zdravotníctvo dôležitými zmenami, kto-

ré testovali robustnosť systému manažovanej konkurencie. 

Jej základy boli položené reformnými zákonmi z roku 2004, 

na ktorých sme sa vďaka Rudolfovi Zajacovi aktívne podie-

ľali aj my.

Rok 2010 bol pre nás úspešným rokom vo viacerých ohľa-

doch. V prvom polroku 2010 sme sa aktívne zúčastňovali 

diskusií o budúcom nastavení zdravotnej politiky na Slo-

vensku. V rámci projektu Nové idey pre Slovensko sme boli 

oslovení k napísaniu výhodísk zdravotnej politiky, ktoré na-

pokon vyšli pod názvom „2 cesty slovenského zdravotníctva“. 

Ofi ciálne predstavenie publikácie sa konalo na tematickej 

konferencii k zdravotníckym programom politických strán 

v apríli 2010.

Rok 2010 u nás: 

Health Policy Institute, 

Health Research & Consulting a 

Health Management Academy

Našou víziou je stať sa najrešpektovanejším zdravotníckym think-tankom v strednej a východnej Európe.

http://www.hpi.sk
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Na pozvanie Konzervatívneho inštitútu sme sa s viacerými 

ďalšími think-tankami stali súčasťou odvážneho projektu 

Reformná vláda, ktorého ambície boli zadefi novať (ešte pred 

voľbami) kľúčové východiská programového vyhlásenia re-

formnej vlády. Analytici HPI boli zodpovední za prípravu 

kapitoly zdravotníctvo. Zmena kurzu vládnutia v júni 2010 

umožnila, aby sa z týchto 52 téz z programového vyhlásenia 

reformnej vlády do skutočného programového vyhlásenia 

prepracovalo až 25.

Tomáš Szalay a Angelika Szalayová sa od augusta 2010 ak-

tívne podieľali na odborných úlohách pre ministerstvo 

zdravotníctva. Tomáš sa venoval stabilizačným opatreniam 

a Angelika liekovej politike. Kým Tomáš sa na odborných 

úlohách podieľal až do konca decembra 2010, Angelika 

po odborných nezhodách svoju činnosť pre MZ SR ukončila 

k 31.10.2010.

V rámci projektu EUREGIO III v novembri 2010 sa nám s or-

ganizačnou a fi nančnou pomocou Semmelweis University 

podarilo zorganizovať trojdňovú vysoko odbornú konferen-

ciu, na ktoré sme pritiahli súčasnú domácu a svetovú odbor-

nú špičku. Naše pozvanie okrem domácich expertov prijali 

zahrančiní odborníci ako Kunibert Lennerts, Phil Nedine, 

Hennu Kjisik, či Barrie Dowdeswell, ktorých práca určuje 

trend v oblasti dizajnu, výstavby a prevádzky nemocníc vo 

svete.

Veľmi nás potešilo, že sme s láskavou podporou Open Socie-

ty Fund (OSF) a Slovenskej asociácie farmaceutických spo-

ločností (SAFS) mohli od septembra 2010 opätovne spustiť 

vydávanie nášho pravidelného newslettera Zdravotná poli-

tika. Obom donorom za ich podporu láskavo ďakujeme.

Od založenia HPI bolo našou víziou vytvoriť rešpektovaný 

zdravotnícky think tank a aktívne ovplyvňovať zdravotnú 

politiku nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Stred-

nej a Východnej Európy s cieľom budovať lepšie zdravotné 

systémy, ktoré rešpektujú spotrebiteľov a vyžadujú zodpo-

vednosť zdravotných poisťovní, poskytovateľov a občanov. 

Naše ukotvenie na európskej úrovni sme potvrdili tým, že 

European Observatory a WHO si tím HPI vybralo pre napísa-

nie prestížnej publikácie Health System in Transition: Slova-

kia 2011. Po dvaapolročnej práci bola táto prestížna publi-

kácia o slovenskom zdravotníctve vydaná na jar 2011.

Health Policy Insitute zorganizoval predvolebnú diskusiu o zdravotníckych programoch politických strán. 

A dokončil publikáciu v prestížnej edícii WHO/Observatory Health Systems in Transition.

Trojdňová konferencia Moderná nemocnica so špičkovou medzinárodnou účasťou zaplnila kongresovú sálu ministerstva 

zdravotníctva.

http://hpi.sk/hpi/en/view/4112/health-system-in-slovakia
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Dôležitú úlohu HPI na stredoeuróspkej scéne dokumen-

tuje fakt, že HPI sa v roku 2011 stalo zakladajúcim členom 

Central & East European Health Policy Network (CEE HPN). 

Prvým produktom tohto unikátneho zoskupenia zdravot-

níckych expertov z krajín Strednej a Východnej Európy bude 

prezentácia strategických scenárov pre zdravotnícke systé-

my týchto krajín do roku 2020.

HPI v roku 2010 dosiahlo stratu 17 571 € a bolo na strane 

výnosov fi nancované prevažne z grantov (OSF, SAFS), spon-

zorských a reklamných príspevkov na usporiadanie konfe-

rencie EUREGIO III (Dôvera Holding, AMCHAM, MEDIA IN, 

MADRESS, MIELE) a účastníckych poplatkov za konferencie 

a publikácie. Naša vďaka patrí za fi nančnú podporu patrí aj 

zubnej klinike Schill Dental Clinic.

Naše konferencie navštívujú ľudia z rôznych fi riem zo 

Slovenska a zahraničia. Dovoľte spomenúť aspoň niektoré 

z nich: AGEL SK, ALIAN, B BRAUN, BIO-FIT, CENTIRE, EMC 

Instytut Medyczny, EUROPEAN INVESTMENT BANK, fakultné 

nemocnice z Trenčína, Nitry, Banskej Bystrice, GSK, Gratex, 

IBM, Interklinik, Magellan, MYLAN, NOU, NESS, PWC, 

SIEMENS, či UNIPHARMA.

Medzi kľúčové referencie HPI môžeme zaradiť Ministerstvo 

zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva ČR, Výskumný 

inštitút strategických štúdií z Maďarska, maďarský Úrad pre 

dohľad, Stockholm Network, Institut d‘Economie de la San-

te či WHO.

Health Policy Institute, – 

Stredoeurópsky inštitút pre 

zdravotnú politiky nemohol chýbať 

pri vzniku networku zdravotníckych 

expertov strednej a východnej 

Európy CEE HPN. Jeho základy boli 

položené na jeseň 2010 v Bratislave. 

Prvé stretnutie networku bolo 

v marci 2011 v Budapešti 

(fotografi a).

Tabuľka 1: Hospodárenie Health Policy Institute v rokoch 2005 až 2010 v €

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výnosy 53 542 50 488 11 983 52 712 13 397 44 915

Náklady 55 069 48 330 17 560 29 410 33 077 62 487

Výsledok hospodárenia -1 527 2 158 -5 543 23 302 -19 681 -17 571

Zdroj: HPI, 2011

Tím HPI 2010/2011
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Ing. Peter Pažitný, MSc.
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Marketingová konzultantka:

Mgr. Andrea Benáková

Finančná riaditeľka:

Ing. Ivana Morvayová

Junior analytici:

Mária Pourová

Ing. Tomáš Sivák

Administratívna a organizačná podpora:

Lenka Borošová
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HEALTH RESEARCH 

& CONSULTING
WWW.HEALTHRESEARCH.SK

„Naše analýzy vytvárajú lepšie 

zdravotníctvo.“

Spoločnosť Health Research & Consulting (HRC) sme zalo-

žili ešte v roku 2005 ako sesterskú spoločnosť HPI, ktorá sa 
zameriava na business consulting v oblasti zdravotníctva. 
Vlastníkmi Health Research & Consulting, s. r. o. sú Peter Pa-
žitný, Tomáš Szalay a Angelika Szalayová.

Health Research & Consulting sa zaoberá analýzami, prognó-
zami a poradenstvom. HRC pre svojich klientov pravidelne 
spracováva analýzy a prognózy makroekonomického pro-
stredia, trhu zdravotného poistenia, farmaceutického trhu, 
hľadá najlepšie postupy vo svete, analyzuje dopady opat-
rení zdravotnej politiky a spracováva marketingové analýzy 
a spotrebiteľské správanie.

Financovanie HRC je založené na komerčnom princípe 
a medzi kľúčové referencie patria najmä: Dôvera, HMO Slo-
vakia, Management Skill Base, KAPSCH, Združenie zdravot-
ných poisťovní (ZZP SR), AGEL, HICEE, PENTA, REAL-K, SAFS, 
SI MEDICAL, SWISS-RE, A.T. KEARNEY, či podpora od spoloč-
nosti FALCK pri organizovaní konferencií.

Okrem toho má HRC príjmy za účastnícke poplatky na kon-

ferenciách a z predaja publikácií a štúdií.

HEALTH MANAGEMENT 

ACADEMY 
WWW.HMA.SK

„Naši študenti vytvárajú lepšie 

zdravotníctvo.“

Health Management Academy (HMA) vznikla v roku 2007 

s cieľom ponúknuť kvalitné vzdelávania v oblasti zdravotnej 

politiky a zdravotného manažmentu. Spoločnosť HMA sa 

veľmi rýchlo etablovala na vzdelávacom trhu a priniesla rôz-

norodé vzdelávacie programy pre lekárov, lekárnikov, ma-

nažérov, politikov a expertov. K dnešnému dňu absolvovalo 

naše vzdelávacie programy viac ako 180 študentov.

Vlastníkmi spoločnosti Health Management Academy sú 

Peter Pažitný, Simona Frisová, Janka Červenáková, Tomáš 

Szalay, Angelika Szalayová a Karol Morvay. 

V roku 2010 zaznamenala HMA veľký úspech, keď v spolu-

práci s budapeštianskou Semmelweis University spustila 

vzdelávací program Master of Science, ktorý ponúka 5-se-

mestrálne štúdium v slovenskom jazyku so špičkovými slo-

venskými a zahraničnými lektormi. V historicky prvom roč-

níku momentálne študuje 20 študentov. Ďalší ročník pre 

nových uchádzačov sa otvára v septembri 2011.

Tabuľka 2: Hospodárenie Health Research & Consulting v rokoch 2005 až 2010 v €

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výnosy 267 277 501 494 228 109 371 506 87 338 35 589

Náklady 68 413 170 451 186 981 291 741 67 375 50 509

Výsledok hospodárenia 198 865 331 043 41 127 79 765 19 962 -14 920

Zdroj: HRC, 2011

Tabuľka 3: Hospodárenie Health Management Academy v rokoch 2005 až 2010 v €

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Výnosy - - 65 525 152 792 135 579 99 459

Náklady - - 82 752 123 515 135 325 134 976

Výsledok hospodárenia - - -17 228 29 277 254 -35 517

Zdroj: HMA, 2011

http://www.hma.sk
http://www.healthresearch.sk
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Veľmi nás teší, že naše študijné programy majú oporu aj me-

dzi fi rmami a inštitúciami ako: AMGEN, RZP, ALPHA MEDI-

CAL, APOLLO ZP, Asociácia súkromných lekárov, Dôvera ZP, 

HARTMANN RICO, HUDOS, Hutnická ZP, JOHNSON & JOHN-

SON, MEDIREX, MIRAKL, Nemocničná a.s., PRACTIC, PROCA-

RE, UNIPHARMA, BIO – FIT, GLAXO SMITH KLINE, LOHMAN 

RAUSCHER, OZONE LABORATORIES, SUNPHARMA, PFIZER, 

UNION ZP, Vitality, HB REAVIS, Miniserstvo zdravotníctva SR, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, FN Nitra, FN Trnava, Nemoc-

nice Malacky, DFN Banská Bystrica, Roche, Sanofi  Aventis, či 

UCB. 

Taktiež nás teší dôvera desiatok lekárov po celom Slovensku, 

ktorý sa zúčastňujú našich vzdelávacích programov zamera-

ných na manažment ambulancií a lekárov. Vzdelávací prog-

ram LEKÁR už má akreditáciu MZ SR.

Prominentní hostia otvárali MSc. program 

v manažmente zdravotných služieb 

na Health Management Academy 

v septembri 2010.

Prihláste sa už dnes
do vzdelávacieho programu

Master of Science

health management

academy

Volajte: +421 911 596 050

Kliknite na: www.hma.sk

Píšte na: frisova@hma.sk
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