
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k problematike povinného očkovania proti 
pneumokokovým invazívnym ochoreniam pre rok 2011 

 
 

V nadväznosti na závery kategorizačnej komisie pre liečivá, ktorá sa na svojom 
zasadnutí zaoberala podnetmi na zaradenie pneumokokových konjugovaných vakcín 
Synflorix do spôsobu úhrady „V“ (základné vakcíny určené pre povinné očkovanie) 
iniciovalo Ministerstvo zdravotníctva SR rokovania so zástupcami výrobcov 
pneumokokových vakcín Synflorix a Prevenar 13 o možnostiach zníženia cien týchto vakcín, 
ako aj pracovné stretnutie za účasti zástupcov ministerstva, Pracovnej skupiny pre imunizáciu 
Úradu verejného zdravotníctva SR a spoločností GlaxoSmithKline, s.r.o. a Pfizer 
Luxembourg SARL, o.z. 

 
Na základe posúdenia predložených žiadostí o zmenu úradne určenej ceny liekov 

a zhodnotenia prezentovaných odborných stanovísk všetkých subjektov dospelo Ministerstvo 
zdravotníctva k nasledovným záverom: 

 
1. S účinnosťou k 1.1.2011 budú v spôsobe úhrady „V“ kategorizované 

pneumokokové vakcíny Synflorix a Prevenar 13. 
 

2. Výška úhrady zdravotnej poisťovne za pneumokokové vakcíny bude stanovená 
tak, aby bola zabezpečená dostupnosť 10-valentnej vakcíny Synflorix bez 
doplatku poistenca. 

 
3. V prípade záujmu rodičov o očkovanie dieťaťa 13-valentnou vakcínou 

Prevenar 13 bude úhrada zdravotnej poisťovne stanovená tak, aby doplatok za 
túto vakcínu nepredstavoval bariéru pre jej dostupnosť. Konkrétna výška 
doplatku za 1 dávku vakcíny bude 3 eurá, čo pri trojdávkovej očkovacej 
schéme znamená doplatok v celkovej výške 9 eur uhradený postupne 
v rozmedzí približne 9 mesiacov. 

 
4. V prípade detí, u ktorých bolo počas roku 2010 zahájené povinné očkovanie 

13-valentnou vakcínou, bude dokončenie trojdávkovej očkovacej schémy touto 
vakcínou v roku 2011 plne uhrádzané na základe verejného zdravotného 
poistenia, t.j. bez doplatku poistenca. 

 
Ministerstvo zdravotníctva SR bude naďalej iniciovať možnosť zníženia ceny ako 

i úhrady oboch vakcín tak, aby aspoň jedna z nich bola plne hradená na základe verejného 
zdravotného poistenia. 
 
 Na základe záverov diskusie s odborníkmi Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej 
len „ÚVZ“) súčasne ministerstvo podporí vytvorenie národného referenčného centra pre 
pneumokokové infekcie, ktorého vznik so všetkými náležitosťami predloží  ÚVZ.  Národné 
referenčné centrum pre pneumokokové infekcie bude získavať reálne údaje o jednotlivých 
sérotypoch či počte a závažnosti invazívnych pneumokokových ochorení v SR. 

Predsedkyňa odbornej pracovnej skupiny pre vakcíny, profesorka Henrieta 
Hudečková, na základe dohody zabezpečí vypracovanie a predloženie návrhu na 
epidemiologický dohľad (surveillance) pneumokokových infekčných ochorení. 

Oba dokumenty budú predložené do gremiálnej porady ministra najneskôr do konca 
roku 2010.  


