
MARKETING VO FARMÁCII  
  

V súvislosti s marketingom aplikovaným v oblasti liečiv sa 
stretávame s dvomi pojmami – marketing farmaceutického 
priemyslu a marketing vo farmácii.   

Marketing farmaceutického priemyslu - aktivity 
farmaceutických výrobcov, ktorých môžeme rozdeliť na:  
¡ výrobcov humánnych liekov alebo veterinárnych liekov,   
¡ výrobcov zameraných na výrobu surovín – liečivých látok, to 

znamená farmaceutických substancií a hotových liekov (v 
tomto prípade sa často produkcia substancií aj hotových 
liekov spája v jednom podniku).  

   
Farmácia  (v niektorej literatúre sa používa i ekvivalent 

lekárnictvo) je odbor vedecky aj prakticky zacielený na výskum 
liečiv a liekov, na získavanie vedeckých poznatkov o nich, na 
hodnotenie a kontrolu kvality liečiv a liekov, na ich výrobu a 
rozdeľovanie, na organizáciu a riadenie farmaceutických funkcií, 
na výchovu a výučbu odborníkov na výkon farmaceutických 
funkcií a na získavanie, skladovanie a využitie dokladov o výkone 
týchto funkcií a odvetví v minulosti a súčasnosti. Spoločným 
zmyslom všetkých týchto funkcií je získavať liečivá, pretvárať ich 
na lieky a tie poskytovať v čase potreby, v potrebnom množstve 
a predpísanej akosti, aby mohli splniť svoju preventívnu, 
diagnostickú alebo terapeutickú úlohu.    

  
Za liečivo sa považuje každá látka, ktorá bola oficiálne 

zaregistrovaná a schválená Štátnym ústavom kontroly liečiv v 
Bratislave. Podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach liekom sa označuje liečivo alebo 
zmes liečiv a pomocných látok, upravených technologickým 
procesom na liekovú formu a určených na:  a) ochranu pred 
chorobami,   

b) na diagnostiku chorôb,   

c) liečenie chorôb,  

d) na ovplyvňovanie fyziologických funkcií.  



  
Výdavky na zdravotníctvo, náklady na lieky  

Percento celkových nákladov na zdravotníctvo v pomere k 
vyprodukovanému HDP sa pohybuje:   

▪ od 6 – 7 % (stredná a východná Európa vrátane 
Slovenska)   

▪ až po 15 – 16 % (USA).   

▪ priemer krajín OECD je 9 – 12 %.   
  

Percento nákladov na lieky v pomere k celkovým nákladom 
na zdravotníctvo sa pohybuje od:   

▪ 6 – 17 % v krajinách OECD a EU až po   

▪ 33 – 35 % (Slovensko), v pomere k HDP od 1 % do 2 
%.   

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Celková spotreba humánnych liekov v SR za rok 2018 sa z pohľadu 
finančnej úhrady za vydané lieky zvýšila oproti roku 2017 o 4,2 % na 
1 792,2 milióna €.  
V tom úhrada zdravotnej poisťovne vo výške 1 365,8 mil. €, čo 
predstavuje nárast o 3,9 % oproti roku 2017 a o 1,5 % oproti roku 
2016.  
Rovnako najvyššiu za posledné tri roky evidujeme aj úhradu 
pacientom za lieky. Tá v roku 2018 predstavovala 426,5 mil. €, teda 
o 5,3 % viac ako v predchádzajúcom roku a o 10,8 % viac ako v roku 
2016. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdravotné poisťovne uhradili najvyššiu časť za lieky vydané na recept, 
a to 885,3 mil. € (medziročný pokles o 0,3 %).  
Za lieky poskytované v ambulantnej zdravotnej starostlivosti so 
spôsobom úhrady „A“ a „AS“ poisťovne uhradili 312,3 mil. € 
(medziročný nárast o 10,2 %), za lieky vydané z nemocničnej lekárne 
pre vlastnú a zmluvnú nemocnicu 141,2 mil. € (medziročný nárast o 
23,0 %), za výdaj z verejnej lekárne na žiadanku nemocniciam 18,0 
mil. € (medziročná nárast o 7,7 %) a na faktúru do neštátnych 
ambulancií 8,9 mil. € (medziročný pokles o 18,5 %). 
 
 
 
 

  
 
 
Poznámka: Lieky – spôsob úhrady „A, AS“. Ide o lieky, ktoré sa musia 
podávať ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom pri ich poskytovaní inak 
ako v ústavnej zdravotnej starostlivosti, napr. injekcie. Zdravotnou 
poisťovňou sú uhrádzané ako pripočítateľná položka k úhrade výkonu v 
ambulantnej starostlivosti.  
 
 
 
 



Úhrada pacienta za voľnopredajné lieky (predané z verejnej lekárne 
bez receptu) vzrástla medziročne z 181,9 mil. € na 197,0 mil. € (o 8,3 
%), suma doplatkov za lieky na recept sa zvýšila z 146,4 mil. € na 
148,5 mil. € (o 1,5 %) a platby pacientov za lieky na recept bez úhrady 
z VZP z 76,1 mil. € na 80,5 mil. € (o 5,8 %). 

  
 
Počet balení vydaných liekov stúpol oproti roku 2017 o 0,7 % a predstavoval 161 
062 769 balení. Najväčší podiel vydaných balení liekov tvorili lieky na recept plne 
alebo čiastočne hradené z VZP, a to 49,9 % (pokles od r. 2016 o 1,3 
percentuálneho bodu). Podiel predaných balení voľnopredajných liekov tvoril z 
celkovej spotreby 25,1 % (nárast podielu od roku 2016 o 2,0 p. b.).  
Lieky vydané pre nemocnice tvorili spolu 10,1 %. Mierny nárast podielu bol tiež v 
type výdaja liekov na recept nehradených na základe verejného zdravotného 
poistenia (o 0,4 p. b.). 
  
Na recept bolo vydaných 80,3 mil. balení liekov, čo je o 0,9 % menej ako v roku 
2017. Podľa ATC skupiny boli aj v roku 2018 najviac predpisované lieky na 
kardiovaskulárny systém (26,8 mil. balení), nervový systém (14,0 mil. balení) a 
tráviaci trakt a metabolizmus (8,8 mil. balení).  
Najvyššia spotreba predpísaných liekov z hľadiska úhrady bola v ATC skupine 
antineoplastiká a imunomodulátory (187,4 mil. €), kardiovaskulárny systém 
(179,8 mil. €), tráviaci trakt a metabolizmus (143,8 mil. €) a krv a krvotvorné 
orgány (117,6 mil. €). 



  
Z konkrétnych liekov vydaných na recept a hradených z verejného 
zdravotného poistenia bol najčastejšie predpisovaný NOVALGIN 500 
mg tbl flm 20x500 mg (1,4 mil. balení). Po ňom nasledovali CONCOR 
5 tbl flm 30x5 mg (840-tisíc balení) a AGEN 5 tbl 30x5 mg (814-tisíc 
balení), obidva zo skupiny na liečbu kardiovaskulárneho systému. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nákup voľnopredajných liekov sa zvýšil z 38,4 mil. v roku 2017 na 
40,4 mil. balení v roku 2018 (nárast o 5,2 %). Najčastejšie boli podľa 
ATC skupiny kupované lieky na respiračný systém (10,1 mil. balení) a 
tráviaci trakt a metabolizmus (8,3 mil. balení) a nervový systém (6,9 
mil. balení, z čoho išlo zväčša o analgetiká).  
Najvyššiu úhradu od obyvateľstva si vyžiadali lieky na liečbu 
respiračného systému (51,0 mil. €), tráviaceho traktu a metabolizmu 
(44,7 mil. €) a muskuloskeletárneho systému (34,6 mil. €). 
  
Najčastejšie kupovaným liekom bez receptu bol PARALEN 500 tbl 
24x500 mg (2,3 mil. balení) a MUCONASAL PLUS sol neb 1x10 ml (1,0 
mil. balení). 
 

  
 
 
 
Zdroj:Národné centrum zdravotníckych informácii  

  
  
   



Makroprostredie farmácie v Slovenskej republike  
  
... je charakteristické značnou mierou štátnych zásahov, medzi 
ktoré patria najmä tieto nástroje: a) zdravotná a lieková politika, 
b) lieková legislatíva, c) kategorizácia liekov, d) liečebný 
poriadok, e) orgány kontroly liečiv.  
... ďalším zásadným faktorom ovplyvňujúcim makroprostredie 
farmácie je cenová regulácia pri preskripčných liekoch.  
  
Zdravotná a lieková politika  
  
Základné ciele Národnej liekovej politiky sú predovšetkým v 
oblasti zabezpečenia:  

¡ prístupu obyvateľstva k základným (nevyhnutným) liekom 

v zmysle ich rovnakej (rovnej) fyzickej a ekonomickej 

dostupnosti,  

¡ ďalej kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov,  

¡ a v racionálnej spotrebe v zmysle účelnej a nákladovo 

efektívnej preskripcie a spotreby.  

  
Lieková legislatíva   

Lieková legislatíva reguluje výskum, vývoj, klinické 
skúšanie liekov, registráciu liekov, výrobu, distribúciu liekov, 
predpisovanie a výdaj liekov, dozor nad bezpečnosťou, 
účinnosťou a kvalitou liekov, inšpekčnú činnosť v tejto oblasti. V 
rámci štátnej liekovej politiky boli prijaté tieto zákony:   

▪ zákon NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach v znení neskorších 
predpisov,   

▪ zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach a 
psychotropných látkach a liekoch,   



▪ vyhláška MZ SR č. 274/1998 Z. z. o požiadavkách na 
správnu výrobnú a správnu veľkodistributérsku  prax a 
ďalšie súvisiace predpisy.  

  
Kategorizácia  liekov  (zdravotných  pomôcok a 
dietetických potravín)  

▪ Kategorizácia liekov (zdravotných pomôcok a 
dietetických potravín) je najvýznamnejší regulačný 
nástroj štátnej liekovej politiky.   

▪ Plní funkciu farmakoterapeutickej a ekonomickej 
selekcie pri predpisovaní liekov.   

▪ Kategorizácia liekov upravuje predpisovanie liekov, 
spôsob a výšku úhrad (čiastočné alebo plné hradenie 
zdravotným poistením).   

▪ Kategorizácia liekov je pomerne dynamický proces, 
pretože neustále dochádza v zdravotníctve k zmenám, 
prichádzajú na trh nové lieky, stúpajú náklady a ceny 
liekov, a preto sa kategorizačné zoznamy aktualizujú.  

  
Liečebný poriadok  

Liečebný poriadok hovorí o podmienkach poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na systémy zdravotného 
poistenia (povinné poistenie = solidárny systém, nepovinné 
poistenie, poskytovanie služieb a zdravotníckej staroslivosti za 
priamu úhradu od občana).   

Obsahuje zoznam anatomicko-terapeutických (AT) skupín, 
v ktorých sa garantuje aspoň jeden liek s plnou úhradou zo 
zdravotného poistenia. Nariadenie vlády obsahuje zoznam liečiv 
s určením výšky úhrady pri zohľadnení ekvivalentu DDD (denná 
definovaná dávka).   
  
  
  
  



Orgány kontroly liečiv  
Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti regulácie a 

kontroly liečiv je Ministerstvo zdravotníctva SR. Praktickým 
výkonom tejto funkcie je štatútom poverený Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv SR (ŠÚKL).   
  
  
Farmaceutický priemysel  
  

▪ Slovakofarma, a. s. Hlohovec - ZENTIVA  

▪ Biotika, a. s., Slovenská Ľupča  ▪ Imuna 

Pharm a. s.   

  
K ďalším výrobcom v rámci slovenskej ekonomiky patria 

spoločnosti: Biomin Cífer, Hanus Nitra, Mevak Nitra, Ústav 
lekárskej kozmetiky Bratislava, Výskumný ústav lekársky Modra.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
      

 

 

 

 



TOP-15 farmaceutických firiem podľa tržieb   
 

Ra 
nk  

Ch 
g  Company  

2018  
USD  

billions  
2017  
USD  

billions  
2016  
USD  

billions  
2015  
USD  

billions  
2014  
USD  

billions  
2013  
USD  

billions  

1  
  

 Johnson 
& Johnson  81.60  76.50  71.89  70.10  74.30  71.31  

2  
   Roche  56.86  57.37  50.11  47.70  49.86  48.53  

3  
   Pfizer  53.60  52.54  52.82  48.85[  49.61  51.58  

4  
   Novartis  51.90  49.11  48.52  49.41  58.00  57.36  

5   1  
 Bayer  

32.17 (Q 
3)  27.76  25.27  24.09  25.47  24.17  

6   1   Merck & 
Co.  42.30  40.10  39.80  39.50  42.24  44.03  

7   1   GlaxoSmi 
thKlin e  

30.08 (Q 
3)   42.05  34.79  29.84  37.96  41.61  

8  
   Sanofi  39.07  42.91  36.57  36.73  43.07  42.08  

9  
   AbbVie  32.75  28.22  25.56  22.82  19.96  18.79  

10  
  

 Abbott 
Laboratories  30.60  27.39  20.85  20.41  20.25  21.85  

11  
  

 Eli Lilly & 
C o  24.56  22.90  21.22  20.00  19.62  23.11  

12  
   Amgen  23.70  22.80  22.99  21.66  20.06  18.68  

13   4   Bristol- 
Myers Squibb  22.56  20.80  19.43  16.56  15.88  16.39  

14   1   Gilead 
Sciences  22.13  25.70  30.39  32.15  24.47  10.80  

15   1   AstraZen 
eca  

15.28 (Q 
3)   22.47  23.00  24.71  26.10  25.71  

   

  
  

  

  



 
   

        
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  



Základná segmentácia trhu farmaceutických produktov.  
Poziciovanie farmaceutických produktov  
  
Na trhu liekov na predpis sú tri základné cieľové skupiny:  a) 

užívateľ lieku – pacient,  

b) predpisovateľ lieku – lekár,  

c) ovplyvňujúci činiteľ – zdravotný personál, poisťovne a pod.  
  

V odbornej praxi – napríklad spoločnosť Bristol Myers 
Squibb – sa uplatňujú tieto kritériá segmentácie:   

¡ geografická segmentácia,  
¡ socioekonomická segmentácia,  
¡ segmentácia na základe postojov predpisovateľov lieku, ¡ 

psychografická segmentácia.  
  
Proces strategického marketingu vo farmácii a poziciovania 

lieku je nástrojom firiem (v spolupráci s ostatnými členmi 
distribučného kanála) na to, aby cena bola menej dôležitým 
faktorom pri výbere liečiva a, naopak, rozhodujúce sú vlastnosti 
liečiva a z nich vyplývajúce výhody.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Životný cyklus a farmaceutické produkty   
  

  
  
  

¡ Osirelé lieky ¡ Personalizované lieky  ¡ Biosimilars  
   

        

  
Liekové formy  

  
Väčšina liečiv sa špeciálne upravuje do liekových foriem:   

▪ tak aby aplikácia bola pre pacienta pohodlná,  

▪ pomáhajú zabezpečiť presné dávkovanie a užívanie 
lieku tým najľahším spôsobom,   



▪ niekedy sa k liečivám pridávajú neaktívne látky 
(nemajú liečebný účinok), aby sa upravila chuť či 
farba, prípadne sa zvýšila chemická stabilita, čím sa 
predĺži čas účinnosti,   

▪ magistraliter... liek, ktorého zloženie predpíše lekár a lekárnik 
ich vyhotoví.  

  

    

 
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

ČO OBSAHUJE TABLETA 

Granulanciá 

Spojivá 

Dezintegru- 
júce látky 

Kĺzadlá 

Liečivo 

Pomocné  
látky 



Klasifikácia liekov  
  
Základná definícia lieku ako produktu nie je jednoznačná. V 

ostatnom období sa ustálila nasledujúca charakteristika: Lieky sú 
tovar zvláštnej povahy.   
  
Skupiny liečiv usporiadané podľa oblasti pôsobenia účinnej látky  

a) Látky pôsobiace na nervovú sústavu  
Anestetiká, hypnotiká a sedatíva, analeptiká, spasmolytiká, 
antiepileptiká, antiparkinsoniká, psychostimulačné lieky, antidepresíva, 
trankvilizéry a anxiolytiká, neuroleptiká, nootropiká, halucinogény.   

b) Látky pôsobiace na kardiovaskulárny systém  
Kardiotoniká, antiarytmiká, sympatomimetiká, antihypertenzíva, 
antikoagulačné látky a prostriedky zvyšujúce zrážanlivosť krvi, 
antianginózne látky.   

c) Látky pôsobiace na tráviacu a vylučovaciu sústavu 
Antidiabetiká, diuretiká.  

d) Látky pôsobiace proti zápalom a podráždeniu organizmu  
Antihistaminiká, analgetiká, antipyretiká, antireumatiká, antiflogistiká.  

e) Látky pôsobiace proti novotvarom  
Alkylačné a ostatné antineoplastiká, antimetabolity.   

f) Látky pôsobiace proti infekciám  
Dezinfekčné prostriedky a antiseptiká, chemoteraupetiká, antibiotiká, 
antivirotiká, anthelmintiká.  

g) Látky potrebné na fyziologickú činnosť organizmu Vitamíny, 
hormóny a regulátory hormonálnej činnosti.   

h) Diagnostiká  
  

Klasifikácia liečiv a liekov podľa stupňa inovačnosti  
1. Originálne liečivo a liek je pôvodná chemická formulácia, 

ktorá úspešne prešla všetkými druhmi skúšok, klinických 
testov a bola príslušnými inštitúciami (napr. na Slovensku je 
to ŠUKL – Štátny ústav kontroly liečiv, v USA je známy úrad 
FDA – Food and Drug Administration) zaregistrovaná v krajine 
ako liečivo a vo forme prispôsobenej na aplikáciu ako liek.  



2. Generické liečivá a lieky – ide o lieky, pri ktorých už 
uplynula patentová ochrana a môže ich vyrábať každý, kto 
spĺňa podmienky na farmaceutickú výrobu.   

  
Klasifikácia liečiv a liekov podľa spôsobu vydávania  
  
1. Preskripčné lieky, tzv. RX – pre užívateľov dostupné len na 

lekársky predpis.  
2. Voľnopredajné lieky, tzv. OTC (Over The Counter) – lieky 

bez preskripcie – voľne dostupné pre spotrebiteľa v lekárni.   
3. Parafarmaceutiká – sú bežne dostupné v obchodnej sieti a 

lekárňach. Prípravky, ktoré sa neužívajú ako liečivá, ale sú 
určené na „zlepšenie“ alebo „udržanie“ zdravia. Zahŕňajú 
vitamínové prípravky, stopové prvky, dietetické doplnky, čaje, 
liečebnú kozmetiku a podobne. Do tejto skupiny môžeme 
zaradiť i výživové prípravky (nutričné prípravky).  

  
Voľnopredajné lieky – lieky bez preskripcie  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hovorí, že ľudia 
majú nielen právo na zdravotnú starostlivosť, ale aj povinnosť 
dbať o svoje zdravie. V našich podmienkach to znamená  nutnosť 
zvýšiť individuálny podiel obyvateľa na zodpovednosti za svoje 
zdravie. V tomto procese majú veľký význam lieky, ktoré sa 
vydávajú bez lekárskeho predpisu, lebo umožňujú:   

¡ zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc pri príznakoch, ktoré 
nevyžadujú lekársku konzultáciu,  

¡ znížiť počet návštev u lekára, a tak obmedziť tlak na 
zdravotníctvo pri liečení menej významných príznakov,   

¡ nárast potreby poskytovania nových informácií o 
podporných liekoch rôzneho pôvodu.   

  
  
  
  
  



Označovanie a balenie liekov  
Lieky ako tovar zvláštnej povahy musia spĺnať osobitné 

podmienky registrácie pred uvedením na trh v príslušnej krajine. 
Jednou z obligatórnych podmienok registrácie je dodržanie 
podmienok balenia a označovania liekov.  

Balenie a označovanie liekov upravuje zákon č. 140/1998 Z. 
z., ktorý hovorí, že údaje na vonkajšom obale lieku musia byť v 
kodifikovanej podobe štátneho jazyka a musia obsahovať údaje 
uvedené v zákone, ako napríklad: názov lieku, kvalitatívne a 
kvantitatívne zloženie lieku, liekovú formu, spôsob podávania 
lieku, upozornenie, že liek sa musí uchovávať mimo dosahu detí, 
nešifrovaný dátum exspirácie (mesiac a rok), podmienky a 
spôsob uchovávania, názov a sídlo držiteľa rozhodnutia o 
registrácii, číslo výrobnej šarže, čiarový kód EAN atď.   

Ďalšou podmienkou je presné definovanie štruktúry tzv.  
príbalového letáka – informácie o užití, resp. písomnej informácie 
pre užívateľa lieku (Patient Information Leflet).    
Štruktúra údajov informácie pre užívateľa lieku je nasledujúca:   

1. Obchodný názov lieku, lieková forma. Napr. MEDIPYRIN 500 
(Paracetamolum), tablety  

2. Výrobca, resp. držiteľ rozhodnutia o registrácii (Producer, 
marketing and authorization holder)  

3. Zloženie (Composition)  
4. Účinná látka (Active substance)  
5. Pomocné látky (Adjuvants)  
6. Indikačná skupina (Indication group)  
7. Charakteristika lieku (Characteristic features)  
8. Indikácie (Indications)  
9. Kontraindikácie (Contraindications)  
10. Nežiaduce účinky (Adverse reactions)  
11. Interakcie (Interactions)  
12. Dávkovanie (Dosage)  
13. Spôsob užitia (Way of use)  
14. Upozornenie (Special precautions)  
15. Varovanie (Warning)  
16. Balenie (Presentation)  



17. Uchovávanie (Storage)  
18. Dátum poslednej revízie (Last revision date)  

  
Cenová politika, tvorba cien liekov   

Lieky ako „tovar zvláštnej povahy“ patria čiastočne do 
cenovo regulovanej oblasti. V Slovenskej republike sa prijal 
systém určovania maximálnych cien od výrobcu alebo dovozcu.   

▪ Maximálne ceny liekov na predpis sa určujú  po registrácii 
lieku, ktorého súčasťou je pridelenie identifikačného kódu. 
Schválené maximálne ceny nezahŕňajú DPH a obchodné 
prirážky distributérov a lekární, čo vytvára marketingový 
priestor pre tieto subjekty na cenovú diferenciáciu.   

▪ Metodika tvorby maximálnej ceny lieku nie je jednotná, 
resp. na účely regulácie cien pri predaji od tuzemského 
výrobcu sa určuje primeraný zisk najviac do výšky 30 % 
ekonomicky  oprávnených nákladov. Pri liekoch z dovozu 
maximálna cena výrobcu nesmie prekročiť druhú najnižšiu 
cenu v Európskej únii, pokým doteraz to bol priemer 
šiestich najnižších cien v EÚ.  

▪ Odmena za obchodný výkon distribučného a lekárenského 
reťazca je dôležitou súčasťou výdavkov na lieky a v SR 
podlieha rovnako ako ceny liekov regulácii.   

▪ Existuje viacero prístupov k regulácii obchodných výkonov 
liekového reťazca. Môžu mať charakter percentuálnej alebo 
degresívnej obchodnej prirážky. O degresívnej obchodnej 
prirážke hovoríme vtedy, ak podiel ceny obchodného 
výkonu distribučného a lekárenského reťazca ku koncovej 
cene lieku klesá so stúpajúcou koncovou cenou lieku. V 
súčasnosti sa na Slovensku uplatňuje práve tento prístup.   

▪ V zahraničí sú rôzne prístupy k cenovej regulácii. 
Neuplatňujú sa vždy maximálne ceny, ale napr. priemerné 
ceny z každej terapeutickej skupiny alebo referenčné ceny 
a pri stanovovaní cien výrobcom sa sledujú oprávnene 
vynaložené náklady a primeraný zisk.    

  



Tvorba cien  
Výrobca môže použiť nasledujúce prístupy k tvorbe cien 

(platia pre preskripčné lieky aj voľnopredajné lieky): nákladový 
prístup k tvorbe ceny, konkurečne orientovaná cenotvorba, 
dopytovo orientovaná tvorba cenová.  

Nákladový prístup k tvorbe ceny. Ceny môžu obsahovať 
maximálne 30 % rentabilnosť pri predaji registrovaných 
humánnych farmaceutických výrobkov (podľa pravidiel platných 
v SR). Navyše podľa vyhlášky o cenách sa do kalkulácií nesmú 
započítať niektoré náklady, napriek tomu, že podľa zákona o dani 
z príjmov áno.   
  

Konkurenčne orientovaná cenotvorba. Je rozhodujúce, 
či ide o priameho alebo nepriameho konkurenta. Priamy 
konkurent je výrobca, ktorý ponúka výrobok obsahujúci tú istú 
účinnú látku. U konkurentov sa neporovnáva cena za výrobok, 
ale cena za dennú definovanú dávku. Cena sa vypočíta na 
základe obsahu účinnej látky v balení. Nepriamy konkurent 
ponúka vo svojom výrobku iné účinné látky, ktoré sú však určené 
na tú istú diagnózu čiže majú v podstate rovnaký účinok na 
vyliečenie pacienta. Tiež sa počíta denná definovaná dávka, ale 
precíznejšie, napr. denná definovaná dávka liečby,  celého 
balenia.   

Dopytovo orientovaná tvorba cien. Pri liekoch sa 
dopytovo orientovaná tvorba cien uplatňuje odlišným spôsobom 
ako pri spotrebnom tovare. Vychádza sa z potrieb cieľovej 
skupiny. Dopyt sa určuje na základe demografických údajov, 
kúpnej sily obyvateľstva a celkového zdravotného stavu 
obyvateľstva. Významná je i veková štruktúra obyvateľstva.   
  
  
  
  
  
  
  



Distribúcia liečiv  
  

V praxi našej farmácie je používaný len nepriamy 
distribučný kanál, a to výrobca – veľkodistributér – lekáreň:  
  
Nepriamy distribučný kanál  

 
  

  
Verejné lekárne sa zaoberajú zabezpečovaním/predajom 

liekov na predpis a liekov bez preskripcie, predajom 
zdravotníckeho materiálu, predajom doplnkového sortimentu 
(liečivá kozmetika, potravinárske výrobky obohatené o vitamíny 
a iné výživové prípravky a pod.). Verejné lekárne, z dôvodu 
okamžitého inkasa finančných prostriedkov od zákazníkov, majú 
záujem na rozvíjaní a zvyšovaní podielu predaja liekov bez 
preskripcie a doplnkového sortimentu. Priemerne majú lekárne 
asi 30 % i viac tržieb z predaja voľnopredajných liekov a 
doplnkového sortimentu.    

  
Nemocničné lekárne okrem činností v oblasti 

zabezpečovania liekov a zdravotníckeho materiálu pre oddelenia 
príslušnej nemocnice majú i tzv. výrobné oddelenia. Tieto 
oddelenia sú zamerané na prípravu liečiv, prípravu sterilných 
liekov alebo na prípravu cytostatík.   

I keď uvedená štruktúra distribučného kanála je 
jednoduchá, najproblémovejším je zavedenie efektívneho 
platobného systému v reťazci výrobca – distributér – lekárne – 
zdravotnícke zariadenia – pacient – zdravotnícke poisťovne.   

Osobitnú sieť tvoria výdajne/predajne zdravotníckych 
pomôcok a potrieb.  

  
   

Výrobca Veľkodistributér Lekáreň 



Uplatňovanie zákona o reklame na lieky   
  

Zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a zmenou zákona o reklame sa upravila reklama 
liekov určená pre verejnosť v súlade so smernicou Európskej únie 
č. 92/28/EHS o reklame na lieky. Zákon priamu reklamu liekov 
na predpis v médiách nepovoľuje.   

Reklama liekov určená pre odbornú verejnosť (lekári, 
lekárnici) nebola dostatočne upravená pre značný odpor 
odbornej verejnosti v čase prípravy v súčasnosti platného 
zákona. V súčasnosti u nás platia ustanovenia smernice EÚ.   

Reklamou na lieky  sa podľa uvedenej smernice Európskej 
únie rozumie aj každá forma získavania zákazníkov, prieskumu 
trhu alebo nabádania, ktorá smeruje k podporovaniu 
predpisovania, výdaja, predaja alebo spotreby liekov. Okrem 
reklamy na lieky určenej pre verejnosť a reklamy na lieky určenej 
pre osoby oprávnené predpisovať a vydávať lieky sa reklamou na 
lieky rozumejú aj:   

¡ návštevy obchodných zástupcov výrobcov liekov u osôb 
oprávnených predpisovať a vydávať lieky,   

¡ poskytovanie vzoriek liekov,   
¡ nabádanie na predpisovanie a vydávanie liekov tým, že sa 

daruje, ponúkne alebo prisľúbi peňažná alebo naturálna 
výhoda,   

¡ sponzorovanie podujatí, ktoré majú charakter reklamnej 
propagácie, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené 
predpisovať a vydávať lieky,   

¡ sponzorovanie vedeckých kongresov, na ktorých sa 
zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať a vydávať lieky, a 
najmä hradenie výdavkov spojených s cestovaním a 
pobytom na týchto podujatiach.   
  
Marketingové aktivity výrobcov majú mimoriadne pozitívny 

ohlas v lekárskom prostredí. Etický postoj k týmto aktivitám, 
kritický úsudok lekára založený na odbornosti nie je však jav 
každodenný.   

  



Uvedená smernica Európskej únie určuje, že reklama je v 
princípe povolená na voľnopredajné lieky vo všetkých médiách, 
pokiaľ spĺňa určité podmienky (výrobok musí byť jasne 
definovaný ako liek, reklama musí obsahovať názov, informácie 
nevyhnutné na správne užívanie, výzvu prečítať si obsah 
príbalového letáka atď.)   

  
  

Vybrané aktivity marketingovej komunikácie – preskripčné 
lieky  
  

Reklama prostredníctvom novín a časopisov pre odbornú 
verejnosť – lekárov, lekárnikov, a to: a) formou článkov s 
odbornými informáciami o produktoch. Informácie opisujú 
účinnosť, indikácie a výhody ponúkaného lieku. Uvedú i možné 
nežiaduce účinky, ako sa liek hradí zo zdravotného poistenia, ale 
i ostatné informácie pre odbornú verejnosť; b) klasický nákup 
reklamnej plochy v odbornej tlači.   

Podpora predaja. Najčastejšie sa uplatňuje 
prostredníctvom rozdávania vzoriek, ale i to je limitované 
zákonom o lieku.   

Osobný predaj. Táto forma sa zacieľuje na distributérov, 
lekárov a lekárnikov. Jeho realizátormi sú tzv. farmaceutickí 
reprezentanti podniku, čím rozumieme v marketingovej reči 
obchodných zástupcov.   

Aktivity public relations sú orientované na odbornú 
verejnosť i konečných užívateľov liekov. Verejnosti sa poskytujú 
všeobecné informácie. Najčastejšie ide o uverejnenie článku v 
novinách, resp. v časopisoch určených laickej verejnosti. Tieto 
články však nesmú byť priamym propagovaním určitého lieku.    

  
  
  
  
  



  
Poznámky k ekonomike zdravia.....  

 

 

  

  

  

  

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marketing v oblastiach starostlivosti o zdravie – HealthCare 
Marketing 
 

a) Marketing zariadení, organizácií poskytujúcich zdravotnícke 
služby 

 
b) Zásady, postupy, nástroje marketingu v oblastiach starostlivosti 
o zdravie ako tvorba hodnoty pre zákazníkov/klientov 

 
a) Humánna farmácia  - voľnopredajné lieky 

- parafarmaceutiká 
- zdravotnícke pomôcky 

 
b) Zdravotnícke služby – nad rámec systému zdravotného  
poistenia 
c) Veterinárna farmácia – distribúcia - maloobchod 

 
d) Prierezové uplatnenie princípov, postupv, nástrojov 

marketingu v oblastiach starostlivosti o zdravie  
a. Rýchloobrátkové produkty – potraviny, kozmetika, 

drogistický tovar 
b. Voľnočasové aktivity 
c. Segment - seniori 
d. Bývanie 
e. Špecifické aplikácie – marketing neziskových organizácii, 

vzdelávanie  
 
 
 

 
 


