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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Slováci spotrebovali v minulom roku menej liekov  

 
V Bratislave dňa 14.9.2021 

 

Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo  po náraste v predchádzajúcich rokoch 

medziročný pokles celkovej spotreby liekov z pohľadu finančnej úhrady o 4,0 % na sumu  1 827,9 

mil. EUR. V tom úhrada zdravotných poisťovní predstavovala 1 389,4 mil. EUR, čo predstavuje 

pokles o 4,7 % oproti roku 2019. Taktiež klesla úhrada platená pacientom o 1,6 % a predstavovala 

438,5 mil. EUR.  

 

V úhradách zdravotných poisťovní tvorila v roku 2020 najväčšiu finančnú položku úhrada za lieky 

vydané na lekársky predpis a lieky hradené z verejného zdravotného poistenia v sume               1 242,2 mil. 

EUR.  

Medziročný pokles zaznamenali poisťovne pri úhradách za lieky vydané  z nemocničnej lekárne 

pre vlastnú a zmluvnú nemocnicu, pri ktorých zaplatili 104,0 mil. EUR, čo je  o 15,6 % menej oproti 

roku 2019. Mierny pokles o 2,1 % zaznamenali aj úhrady za výdaj z verejnej lekárne na žiadanku 

nemocniciam so sumou 19,6 mil. EUR. K takmer 2-násobnému nárastu prišlo pri úhradách za výdaj z 

verejných lekární na faktúru do neštátnych ambulancií, kde poisťovne uhradili                                        23,6 mil. EUR. 

Spotreba liekov vyjadrená počtom balení medziročne klesla o 4,9 % a predstavovala 148,8 mil. 

balení. Z tohto počtu najväčší podiel vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené 

z verejného zdravotného poistenia, a to 61,4 %. Podiel predaných balení voľnopredajných liekov tvoril z 

celkovej spotreby 24,8 % počtu balení. Lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie tvorili spolu 

7,3 %. Počet balení liekov vydaných bez úhrady z verejného zdravotného poistenia  predstavoval najnižší 

podiel 6,5 % z celkovej spotreby balení  liekov. 

 
K najvýraznejšiemu poklesu celkovej spotreby liekov v úhradách aj v počte balení v porovnaní                                                                             

s predchádzajúcim rokom prišlo v 2. a 4. štvrťroku 2020.  Zmeny v spotrebe liekov v týchto štvrťrokoch 

reflektujú prijaté opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu vyhláseného v SR v súvislosti s pandémiou COVID-19.  

 

V 1. štvrťroku prišlo  ku krátkodobému nárastu spotreby liekov v porovnaní s rokom 2019. Celková úhrada 

v tomto období stúpla o 3,6 % a počet balení o 5,7 %. Sledovaný nárast mohol súvisieť so zásobením sa 

obyvateľov liekmi na dlhodobé užívanie a prevenciu, nakoľko v tomto období sa už začínal intenzívne 

sledovať výskyt ochorenia COVID-19 a komplikovať epidemiologická situácia v okolitých štátoch. V 2. 

štvrťroku v období protipandemických opatrení prišlo k medziročnému poklesu spotreby liekov o 15,2 % 

v počte balení, celková úhrada klesla o 11,2 %. V 3. štvrťroku sa po uvoľnení vládnych opatrení spotreba 

liekov dostala na takmer rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom roku, počet balení klesol medziročne 

len mierne o 1,7 % a celková úhrada o 1,2 %. V 4. štvrťroku po opätovnom zhoršení epidemiologickej 

situácie a následných protipandemických opatreniach prišlo k poklesu v potrebe liekov oproti roku 2019 v 

počte balení o 9,1 % a v celkovej úhrade o 6,7 %. Podobný vývoj farmaceutického trhu zaznamenali aj 

iné štáty.



 

 

 

 
 
O organizácii: 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - štátna príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu 

informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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