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Je našou zodpovednosťou poučiť sa zo skúseností, ktoré priniesla pandémia 
COVID-19: Vrátime sa späť do sveta pred pandémiou k systémom zdravotnej 
starostlivosti častokrát zaťaženým politikou, k systémom, ktoré sú nedostatočne 
financované, a bez dlhodobej vízie, ktoré trpia nedostatkom kvalitných dát a 
infraštruktúry, obmedzeným prístupom k inovatívnej medicíne, a v ktorých 
prvoradou motiváciou je redukcia a nákladov? Alebo využijeme tento moment, 
aby sme urobili odvážne a nevyhnutné reformy, aplikujeme do praxe zásadné 
poznatky z pandémie COVID-19 ako katalyzátor na vybudovanie dobre 
financovaného,   udržateľného a odolného systému zdravotnej starostlivosti - 
systému, ktorý  sa orientuje na  výsledky, je založený na dátach, a v centre jeho 
záujmu je pacient?

Pre našu spoločnosť je to dôležité rozhodnutie. V Roche Slovensko si vyberáme 
cestu transformácie zdravotníctva, na ktorej krajiny ako Slovensko majú víziu 
a strategický rámec ako posunúť svoje systémy zdravotnej starostlivosti ďalej 
tak, aby boli efektívne, dobre fungujúce, moderné a zamerané na pacienta.

COVID-19 nám jasne ukázal, že zdravotná starostlivosť je prioritou a svet 
potrebuje relevantné inovácie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Naučili sme sa, že zdravotníctvo je starostlivosť o ľudí.

Naučili sme sa, že digitál a dáta sú naša budúcnosť.

Naučili sme sa, že spolupráca a partnerstvá medzi súkromným a verejným 
sektorom sú cestou vpred.

V Roche Slovensko pokračujeme v transformácii našich spôsobov práce s 
cieľom podporiť Slovensko na jeho ceste k udržateľnej a dostupnej zdravotnej 
starostlivosti. Sme optimistickí, že lepšia legislatíva v  oblasti úhrady liekov, 
uľahčí  prístup k inovatívnym liekom a pomôže eliminovať nerovnosť 
starostlivosti ktorej čelia pacienti na Slovensku v porovnaní so susednými 
krajinami, najmä  pre onkologických pacientov.

V Roche Slovensko sme partnerom zdravotníckeho ekosystému  a sme 
odhodlaní podporovať ľudí na Slovensku v  úsilí prinášať včasné a lepšie 
riešenia pre čoraz viac pacientov.

Daren Wilson
Generálny manažér Roche Slovensko
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Kto sme
Spoločnosť s vášňou pre zmenu systému zdravotnej starostlivosti

Roche Slovensko je súčasťou švajčiarskej 
nadnárodnej spoločnosti F. Hoffmann-La Roche 
AG -najväčšej  biotechnologickej spoločnosti 
so skutočne diferencovanými liekmi v oblasti 
onkológie, imunológie, infekčných chorôb, 

oftalmológie a chorôb centrálneho nervového 
systému. Roche je tiež svetovým lídrom v 
diagnostike in vitro a tkanivovej diagnostike 
rakoviny, ako aj priekopníkom v liečbe cukrovky.

Skupina Roche so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku pôsobí vo viac ako 100 krajinách a v roku 
2020 zamestnávala viac ako 100 000 ľudí po celom svete. V roku 2020 skupina Roche investovala 
12,2 miliardy CHF2 do výskumu a vývoja a vykázala tržby vo výške 58,3 miliardy CHF. Genentech 
v Spojených štátoch je stopercentne vlastnený člen skupiny Roche. Roche je väčšinovým 
akcionárom v Chugai Pharmaceutical, Japonsko.

1. https://docs.google.com/presentation/d/1cJROAad7_F8cSgZtxJuiKVb-T_BwaiX08_WPpX99PCA/edit#slide=id.ge01c0190c1_0_1212

2. https://www.roche.com/investors/updates/inv-update-2021-02-04.htm

1896
Založená v Bazileji
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3. Roche Slovensko 
v perspektíve: rok 2020
 
• Sme rešpektovaný partner pre slovenské zdravotníctvo
• Na slovenskom trhu pôsobíme už viac ako 30 rokov
• Máme jasné zameranie na inovatívne lieky a riešenia na zlepšenie zdravotnej starostlivosti 

História spoločnosti Roche na Slovensku siaha  do roku 1989. V súčasnosti tvoria Roche 
Slovensko tri divízie - Farmaceutická, Diagnostická a Diabetes Care. Na Slovensku sa 
zameriavame na marketing a predaj pre hlavné terapeutické oblasti - onkológiu, hematológiu, 
imunológiu, neurológiu, personalizovanú zdravotnú starostlivosť, diagnostické terapeutické 
oblasti a diabetes mellitus.
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Vďaka nášmu jedinečnému vedeckému kapitálu 
a  expertíze v oblasti mechanizmov a liečebných 
postupov chorôb sa snažíme vyrábať tie 
najbezpečnejšie a najúčinnejšie dostupné lieky 
v oblastiach, kde vidíme potenciál na zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti: 
 
V oblasti onkológie sú naši vedci lídrami 
v identifikácii nových molekúl na povrchu 
buniek a pracujú na charakterizácii nádorových 
antigénov, ktoré môžu byť užitočné v boji proti 
rôznym formám rakoviny.
 
V oblasti imunológie neustále rozširujeme 
naše odborné znalosti, aby sme mohli 
pokračovať v objavovaní a vývoji inovatívnych 
liekov pre pacientov s život limitujúcimi 
ochoreniami, ako je reumatoidná artritída alebo 
astma.

V oblasti infekčných chorôb, kde vírusové a 
bakteriálne infekcie patria medzi hlavné príčiny 
invalidity a smrti. Zaviazali sme sa nájsť účinné 
spôsoby liečby život ohrozujúcich infekčných 
chorôb.

V neurológii vyvíjame lieky na vážne ochorenia 
mozgu vrátane schizofrénie, Alzheimerovej 
choroby, sklerózy multiplex, depresie, 
Parkinsonovej choroby, Downovho syndrómu a 
autizmu.

Napriek vplyvu globálnej pandémie zostal 
záväzok spoločnosti Roche vyvíjať nové 
možnosti liečby v roku 2020 nezmenený. 
Množstvo dosiahnutých  pozitívnych výsledkov 
klinických štúdií a registrácií nových liekov 
tvoria silný základ pre budúci rast spoločnosti 
Roche. Vďaka množstvu inovatívnych metód 
posunul Roche deväť nových molekúl do 
posledného štádia vývoja v porovnaní s približne 
tromi za rok počas predošlého obdobia. Na 
konci roku 2020 tak mala spoločnosť Roche 19 
nových molekulárnych entít v poslednom štádiu 
vývoja – viac ako kedykoľvek predtým. Okrem 
toho spoločnosť Roche uviedla na trh v roku 
2020 štyri nové lieky. 

3.1 Farmaceutická divízia - terapeutické oblasti
Inovácie sú je jednou z charakteristických čŕt spoločnosti Roche, 
ktorej produkty sú považované za míľniky v liečbe mnohých chorôb. 
Vo Farmaceutickej divízii vidíme neustále inovácie ako najlepší 
spôsob, ako pacientom priniesť lieky, ktoré potrebujú.
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Čo ponúkame
Vyrábame in vitro diagnostické testy pre 
nemocnice, laboratóriá, lekárov a pacientov, 
ktoré slúžia na identifikáciu a diagnostiku 
chorôb a infekcií, výber správnej liečby a 
sledovanie odpovede pacientov na liečbu. 
Dokážeme otestovať veľké množstvo vzoriek 
v laboratóriách rýchlejšie, spoľahlivejšie a 
efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

Výskum nových na genetike založených 
testov na zlepšenie diagnostiky a liečby 
neinfekčných ochorení so zameraním na 
oblasť onkológie a zápalových ochorení.

• Laboratórne testovanie s modulárnym 
analyzátorom Cobas® od Roche

• Klinicky primárny skríning prvej línie 
rakoviny krčka maternice na základe 
genotypov HPV

• Detekcia vírusu HIV, HCV a HBV v 
jedinom teste a v reálnom čase na 
skríning darcov krvi

3.2 Diagnostická divízia - terapeutické oblasti

Diagnostická divízia je aktívna vo všetkých segmentoch trhu od 
vedeckého výskumu a klinických laboratórnych systémov až po 
self-monitoring pacientov. Vďaka širokému spektru inovatívnych 
diagnostických testov a systémov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v 
prelomovej oblasti integrovaných zdravotníckych riešení a pokrývajú 
včasnú detekciu, cielený skríning, hodnotenie a monitorovanie chorôb, 
má Roche vynikajúce postavenie na relevantných slovenských trhoch.
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Divízia Roche Diabetes Care pôsobiaca pod 
značkou Accu-Chek je už viac ako 40 rokov 
priekopníkom inovatívnych technológií a 
služieb v oblasti diabetu. Jej cieľom je umožniť 
pacientom s diabetom kontrolovať hladinu 
cukru v krvi, zlepšiť zdravotný stav, obmedziť 
rozvoj zdravotných komplikácií a zvýšiť kvalitu 
života. Produkty Accu-Chek pomáhajú zvládať 
diabetes vo viac ako 100 krajinách sveta. Každú 
sekundu sa vykonajú 2 testy glykémie pomocou 
monitorovacieho systému Accu-Chek.

Aktuálne portfólio Accu-Chek ponúka ľuďom 
s diabetom a zdravotníckym pracovníkom 
inovatívne produkty a personalizované riešenia 
pre pohodlný a efektívny manažment diabetu. 
Patria sem najmä súpravy na meranie hladiny 
glukózy v krvi, systémy na kontinuálnu 
aplikáciu inzulínu, komplexné digitálne 
riešenia na manažment relevantných údajov a 
nastavenie úspešnej liečby tak, aby vyhovovali 
neustále sa vyvíjajúcim potrebám pacientov a 
zdravotníckych pracovníkov.

Who We Are 

3.3 Diabetes Care
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4. Udržatelnosť spoločnosti Roche
Náš vplyv na spoločnosť

Naša 
zodpovednosť 
Zaviazali sme sa 
poskytovať trvalo 
udržateľnú hodnotu 
všetkým partnerom 
a spoločnosti ako 
takej.

Naša inovácia pre 
pacientov
Zaviazali sme 
sa vyvíjať lieky 
a diagnostické 
prostriedky, 
ktoré výrazne 
zlepšujú životy 
ľudí, a poskytovať 
pacientom rýchly, 
kompletný a 
udržateľný prístup k 
našim produktom.

Naša 
dôveryhodnosť pre 
partnerov
Zaviazali sme sa 
vytvárať vzájomne 
prospešné, 
dlhodobé vzťahy s 
našimi partnermi. 

Naše poskytovanie 
skvelého 
pracoviska 
Zaviazali sme 
sa poskytovať 
pracovné prostredie, 
v ktorom majú 
naši zamestnanci 
možnosti budovať 
svoju kariéru a 
pracovať s vášňou.

Naša ochrana 
životného 
prostredia 
Zaviazali sme sa 
minimalizovať  vplyv 
našej činnosti a 
používania našich 
produktov na životné 
prostredie 

Inovácie pre 
pacientov

Poskytuje skvelé 
pracovné prostredie

Dôveryhodný 
partner

Prostredie 
a komunity

Poskytovanie 
neprtržitého rastu

3.  https://www.roche.com/sustainability.htm

3
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4.1 Záväzky spoločnosti Roche Slovensko 
 

Záväzok voči pacientom

• 213 pacientov a 2 milióny eur investovaných do vysoko inovatívnej liečby prostredníctvom 
programov klinického skúšania

• Programy Milosrdnej liečby poskytujúce slovenským pacientom so život ohrozujúcimi 
chorobami možnosť prístupu k inovatívnej liečbe plne hradenej spoločnosťou Roche

Záväzok voči slovenskej spoločnosti

• Viac ako 30 rokov na slovenskom trhu 

• Vzdelávacie programy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  
a pacientske organizácie a osvetové aktivity v celkovej hodnote 342 500 eur

• Tvorba hodnoty 2 milióny eur v oblasti výskumu a vývoja  
(meranej priamou hrubou pridanou hodnotou) 

• Granty a dary pre pacientske organizácie a nemocnice v celkovej hodnote 135 500 eur 

Záväzok voči životnému prostrediu

• Udržateľnosť, ochrana zamestnancov a komunít a životného prostredia sú hlavnými prioritami 
spoločnosti Roche Slovensko

• Spoločnosť Roche  Slovensko prispela k zlepšenej ekologickej bilancii* (-17,2 % v porovnaní s 
rokom 2019)

* meria vplyvy našich obchodných aktivít na životné prostredie. Ekologická rovnováha zahŕňa množstvo individuálnych vplyvov vrátane emisií 
do ovzdušia a vody, skládkového odpadu a spaľovania odpadu, primárnej energie, spotreby surovín a vody
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5. Tvorba hodnoty Roche Slovensko

Makroekonomický profil Roche Slovensko: riama hrubá pridaná hodnota a medzispotreba 

Výkonný rast: Celková 
ekonomická hodnota 21 mil. €

Roche Slovensko vytvorilo priamy 
príspevok k slovenskému HDP (HPH) 
vo výške 12 mil.  €.  To sa rovná 17 % 
príspevku národného farmaceutického 
priemyslu k HDP.  Ďalších 9 miliónov EUR 
ekonomickej hodnoty bolo vytvorených 
efektmi prelievania.

Tvorba hodnoty: 55 % príspevku k 
HDP sa generuje interne 

Odpoveď na klasické rozhodnutie 
„Vyrobiť alebo kúpiť“ je „Vyrobiť!“, 
výsledkom čoho je vysoká miera HPH 
55 % (15 percentuálnych bodov nad  
priemer farmaceutického priemyslu).  
Zabezpečenie kontroly a spoľahlivosti
v rámci vnútropodnikového 
hodnotového reťazca. 

Dopytový stimul: 
Výdavok 10 mil. €

Roche Slovensko minulo 10 mil. € 
na medzivstupy, medzi ktoré patria 
suroviny a spotrebný materiál, ako 
aj ďalšie výdavky, podporujúce výrobný 
proces v dodávateľskom reťazci.

  4

Celkový príspevok Roche Slovensko do národného hospodárstva

408 podporovaných 
zamestnancov

(v roku 2020 Roche Slovensko 
zamestnávala 121 zamestnancov priamo. 
K tomu približne 287 pracovných miest 
na slovenskom trhu práce Roche 
Slovensko nepriamo využívala.)

2,36 Multiplikátor 
zamestnanosti

(Každý priamy zamestnanec 
Roche Slovensko vyvoláva podporu 
ďalších 2,36 zamestnancov na 
slovenskom pracovnom trhu.

Posilnenie nákupnej sily: 12,24m € 
v kompenzáciách

(V roku 2020 Roche Slovensko zaplatila 
priamym zamestnancom kompenzácie 
vo výške 7,71 m EUR čo vyvolalo ďalších 
4,53 m nepriamych a indukovaných 
kompenzácií.

  5

4. The Economic and R&D Footprint of Roche Slovakia prepared by WIFOR
5. The Economic and R&D Footprint of Roche Slovakia prepared by WIFOR
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6. The Economic and R&D Footprint of Roche Slovakia prepared by WIFOR
7. The Economic and R&D Footprint of Roche Slovakia prepared by WIFOR

Daňová stopa spoločnosti Roche Slovensko 

Celkový fiškálny efekt 
7,4m EUR

Okrem priamych platieb daní vo výške 4,9 
milióna EUR do Štátnej pokladnice v roku 
2020 sa v rámci dodávateľského reťazca 
vygenerovalo ďalších 2,5 milióna EUR.

Daňový multiplikátor 
0,52

Každé € daní zaplatených priamo 
spoločnosťou Roche Slovensko vyvolá 
0,52 € daní nepriamo a indukovane.  

  6

Investície do výskumu a vývoja 

Tvorba hodnoty vo výskume a vývoji:
2 mil. EUR priamej HPH 

Takmer 15 % priamej HPH spoločnosti 
Roche Slovensko sa vytvára 
prostredníctvom výskumných 
a vývojových aktivít

Prekročenie inovačného cieľa EÚ: 
Intenzita výskumu a vývoja 21,6 %

S celkovými výdavkami na výskum a 
vývoj vo výške 2,58 mil. €. sme v Roche 
dosiahli pozoruhodnú celkovú intenzitu 
výskumu a vývoja 21,56 % (interné a 
externé výdavky na výskum a vývoj na 
HPH)

Výskumom a vývojom 
generovaná HPH 

Spoločnosť Roche vygenerovala priamu 
HPH vo výške 2 mil. EUR prostredníctvom 
aktivít výskumu a vývoja.  Okrem toho, s 
nepriamym príspevkom k HDP vo výške 
0,66 mil. EUR a indukovaným príspevkom 
k HDP vo výške 0,41 mil. EUR, aktivity 
výskumu a vývoja vygenerovali spolu 3,07 
mil. EUR.

  7
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6. Roche Slovensko - partner počas 
pandémie

Naša reakcia na COVID-19 na Slovensku

Spoločnosť Roche sa zaviazala pomáhať 
v boji proti COVID-19 počas celého roka 
2020. Vyvinuli sme 15 riešení na diagnostiku 
SARS-CoV-2 v rekordnom čase, vrátane 
molekulárnych a imunodiagnostických testov 
pre klinické laboratória a miesta starostlivosti. 
Pohľad na budúcnosť zdravotníctva pod 
vplyvom  pandémie COVID-19 potvrdzuje 
naše dlhodobé strategické priority. Ako 
globálna spoločnosť, ktorá spája farmaceutiká, 
diagnostiku a čoraz viac poznatkov o zdraví, 
máme príležitosť byť silným partnerom pre 
systémy zdravotnej starostlivosti pri riešení 
spoločných výziev. 

Roche Slovensko sa od začiatku pandémie 
zaviazala podporovať slovenské zdravotníctvo 
a  pomáhať  pacientom a celej spoločnosti. 

Diagnostická divízia Roche Slovensko je 
naďalej partnerom Ministerstva zdravotníctva  
ako poskytovateľa v prípade problémov s 
dodávkami od iných distributorov, čoho 
dôkazom bol aj úspech vo verejných tendroch 
a následnej podpore slovenskej spoločnosti  
prostredníctvom dodávok viac ako 11 miliónov 
antigénových rýchlotestov v roku 2021. Ďalším 
naším prínosom bolo vzdelávanie s úspešným 
štartom série  webinárov na rôzne témy so 
zameraním na Covid-19 pre zdravotníkov.

Roche Slovensko aktívne prispelo k boju proti 
pandémii Covid-19 rôznymi riešeniami vrátane 
darovania liekov na liečbu Covid-19 v celkovej 
hodnote 117 000 eur v roku 2020.

Roche Slovensko ako partner
Roche Slovensko sa od začiatku 
pandémie zaviazalo podporovať 
slovenské zdravotníctvo a 
pomáhať slovenskej spoločnosti 
aktívnou komunikáciou s 
Ministerstvom zdravotníctva, 
súkromným zdravotným sektorom 
a poskytovaním vzdelávania 
pre poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a pacientské 
organizácie. 

Záväzok spoločnosti Roche na 
Slovensku 
Roche Slovensko pomáha bojovať 
proti pandémii Covid-19 rôznymi 
riešeniami.  Naším cieľom je 
podporovať zdravotný systém 
a pomáhať pacientom.  
Farmaceutická divízia Roche 
Slovensko darovala v roku 2020 
lieky na liečbu Covid-19 v celkovej 
hodnote 117 000 €. 

COVID-19 testovanie
Roche Slovensko diagnostická 
divízia dodala viac ako 11 miliónov 
antigénových rýchlotestov.
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7. Hodnota zamestnancov
Záväzok: “Dobré pre našich zamestnancov, dobré pre náš biznis”

Veríme, že angažovaní zamestnanci sú kľúčom k poskytovaniu najvyšších štandardov a 
najvyššej úrovne inovácií. Záleží nám na tom, aby  práce v Roche pre našich zamestnancov bola 
obohacujúcou skúsenosťou: zdravie a pohoda, lídri, ktorí inšpirujú a podporujú naše hodnoty a 
záväzky, ako aj podpora pri rozvoji kariéry.

Žijeme našimi hodnotami
Pracovať pre Roche znamená viac než len mať zamestnanie. Pre nás to znamená každodennú 
povinnosť zachovať si svoju osobnú integritu, myslieť odvážne a byť zapálení pre zlepšovanie 
medicíny. Našu kultúru a neutíchajúcu snahu pomáhať ľuďom dosiahnuť dobré zdravie 
a dlhovekosť podporujú tri hodnoty: integrita, odvaha a vášeň. Naša spoločnosť nezostáva len pri 
slovách - tieto princípy sú záväzné pre každého, kto pracuje pre Roche vo viac ako 100 krajinách 
po celom svete, a snažíme sa ich pretaviť do všetkého, čo robíme ako jednotlivci a kolektívne ako 
organizácia:

• Integrita: Sme otvorení, čestní, etickí a úprimní.
• Odvaha: Sme podnikaví, a preto riskujeme, siahame za hranice a experimentujeme.
• Vášeň: Používame naše odhodlanie a lojálnosť, aby sme dodali energiu, zaujali a inšpirovali 

ostatných.

Veríme, že dobrý biznis je etický biznis. 
Pestovaním kultúry otvorenosti povzbudzujeme každého, aby rozvíjal svoje silné stránky, rozpoznal 
a riešil svoje slabé stránky a neustále sa snažil dosahovať ambiciózne ciele, ktoré sme si stanovili.8

8. https://www.roche.com/careers/for_employees/living_our_values.htm
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7.1 Meranie spokojnosti zamestnancov
Angažovanosť a spätná väzba zamestnancov sú silnými ukazovateľmi skutočnej úrovne spokojnosti 
zamestnancov. Spoločnosť Roche robí zamestnanecké prieskumy na celom svete už jedenásť 
rokov. V reakcii na pandémiu COVID-19 sme v apríli 2021 uskutočnili Globálny prieskum názorov 
zamestnancov (GEOS). Cieľom tohto  prieskumu zameraného na vplyv pandémie bolo pochopiť, 
ako sa každý z nás cíti a čo môže Roche urobiť pre lepšiu podporu našich zamestnancov v týchto 
náročných časoch: 

• 86 % všetkých oprávnených zamestnancov poskytlo spätnú väzbu
• 80 % zamestnancov cíti spokojnosť s uznaním alebo pochvalou, ktorú dostávajú za svoju prácu
• Pre 79 % zamestnancov má práca v Roche zmysel
• 78 % zamestnancov je spokojných s prácou v Roche 

• 91 % všetkých účastníkov uviedlo, že cítia podporu zo strany Roche, pokiaľ ide o ich blahobyt
• 96 % uviedlo, že sú hrdí na to, že pracujú pre Roche7

Prinášame rôznorodosť na pracovisku
V Roche Slovensko celkovo vytvárame rôznorodé a inkluzívne pracovné prostredie, 
a to aj prostredníctvom posilnenia kariérneho postupu žien. V roku 2020 76 % našich 
zamestnancov boli ženy a 24 % muži. Silné zastúpenie žien sme mali aj v riadiacich 
pozíciách: 68 % žien a 32 % mužov7 

 

9. https://www.roche.com/dam/jcr:4c76f641-c532-4b67-98c4-871f909ebd43/en/ar20e.pdf

Zamestnanci Rôznorodosť v riadiacich pozíciách

76,1% 23,9% 68,2% 31,8%
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8. Firemná angažovanosť a 
spoločenská zodpovednosť
Roche Slovensko ako dôveryhodný partner, líder v inováciách, ktoré 
menia život a partner pre systémy zdravotnej starostlivosti 

Ako globálna spoločnosť, ktorú spája liečivá, 
diagnostiku a čoraz viac poznatkov o zdraví, 
máme príležitosť byť silným partnerom pre 
systémy zdravotnej starostlivosti pri riešení 
spoločných výziev pre lepší a dlhší život 
pacientov. Cieľom našej spoločnosti je zlepšiť 
prístup pacientov k zdravotníckym inováciám 
za pomoci všetkých relevantných strán. Veríme 
v dlhodobý vplyv vzdelávania na spoločnosť. V 
partnerstve s miestnymi inštitúciami a úradmi 
podporujeme programy a diskusie na zlepšenie 
systému zdravotníctva a ponúkame pomoc 
a implementáciu inovácií v zdravotníctve – v 
personalizovanom zdravotníctve, modernej 
medicíne, nových prístupoch v zdravotníctve 
a akceleračných programoch zameraných na 
mladé talenty a podporu startupov.
 

Prinášame inovácie 
F. Hoffmann-La Roche AG verí, že zdravotná 
starostlivosť založená na dátach má potenciál 
transformovať systémy zdravotnej starostlivosti, 
zlepšiť výsledky pre pacientov a zvýšiť 
udržateľnosť starostlivosti. Aby sa využil 
potenciál zdravotných dát, je potrebné ich 
sprístupniť a zdieľať. Preto spolupracujeme s 
poprednými spoločnosťami v oblasti genomiky 
a dát z reálneho sveta, ako sú Foundation 
Medicine a Flatiron Health. Budujeme 
strategické partnerstvá na podporu vývoja 
nových cielených diagnostických postupov a 
terapií.   

Roche Slovensko podporuje lokálne výskumné 
projekty a odborné publikácie, vzdelávacie 
aktivity zamerané na postgraduálne vzdelávanie 
slovenských zdravotníkov a vzdelávanie 
širokej verejnosti. V priebehu roka 2020 
sme podporili pacientske organizácie a 
nemocnice prostredníctvom grantov a darov v 
celkovej hodnote 135 500 eur a naša podpora 
vzdelávacích programov a súvisiacich aktivít 
dosiahla 342 500 eur.
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HealthCare Lab (HCL) – unikátny akceleračný 
program vytvorený spoločnosťou Roche 
Slovensko. Projekt zameraný na mladých 
talentovaných inovátorov na posilnenie 
digitálnych riešení v oblasti zdravotníctva 
podporil startupy zo strednej a východnej 
Európy. Cieľom HCL je spájať a podporovať 
rast komunity inovátorov, výskumníkov a 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 
posilňovať tak rozvoj zdravotných inovácií v 
našom regióne. Akcelerátor Roche Slovensko 
spojil ambicióznych inovátorov, aby prispeli k 
skvalitneniu liečby pacienta, ale aj k celkovému 
zefektívneniu systému zdravotníctva na 
Slovensku a v iných krajinách.

Health Innovation Forum (HIF) – diskusná 
platforma organizovaná  spoločnosťou Roche 
Slovensko, ktorá sa zameriava na podporu 
verejnej diskusie medzi odborníkmi a ďalšími 
zainteresovanými stranami s cieľom vytvoriť 

prostredie na zlepšenie systému zdravotnej 
starostlivosti.  Cieľom HIF je otvárať dôležité 
témy v slovenskej spoločnosti, akými sú liečba 
modernými inovatívnymi liekmi v onkologickej 
starostlivosti, personalizované zdravotníctvo či 
digitalizácia zdravotníctva, s cieľom posunúť 
zdravotníctvo na vyššiu úroveň. 

Vizionári – jedinečná konferencia o budúcnosti 
slovenského zdravotníctva a o svetových 
trendoch v kontexte medicínskych inovácií. 
Roche Slovensko bol v roku 2020 generálnym 
partnerom podujatia. Lídri, odborníci a vedci, 
ktorí zasvätili svoj život vede a výskumu, otvorili 
témy svetových trendov v medicíne, ktoré 
ovplyvnia zdravotníctvo 21. storočia. 
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9. Výročná správa 2020 - Finančná 
správa Roche Slovensko

9.1. Údaje z Výkazu ziskov a strát 
(v tisícoch EUR) 

2020 2019 2018 2017 2016

Výnosy celkom 76 559 73 888 78 834 77 343 88 911

Tržby za predaj tovaru 72 914 68 435 73 138 72 298 85 147

Tržby za predaj služieb 3 489 4 134 4 479 4 012 3 632

Aktivácia zásob - - - -

Tržby z predaja dlhodobého majetku 152 105 132 70 77

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov - - - - -

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek 
do výnosov

- - - - -

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 1 209 1 076 962 55

Finančné výnosy 2 5 9 2 0

Mimoriadne výnosy - - - - -

Náklady celkom  74 306 71 313 76 477 75 456 87 045

Náklady na predaný tovar 56 783 53 585 59 347 58 092 70 713

Výrobná spotreba 7 510 7 249 6 836 6 771 6 568

Osobné náklady 7 811 7 809 7 616 8 124 7 060

Dane a poplatky 534 476 322 204 145

Odpisy dlhodobého majetku a ZC 
predaného majetku

1 216 1 316 1 551 1 499 1 514

Tvorba rezerv na hospodársku činnosť - - - - -

Tvorba opravných položiek -238 555 356 372 171

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 682 315 434 337 994

Finančné náklady 8 8 15 6 4

Mimoriadne náklady - - - - -

Daň z príjmov splatná 1178 1 609 1 319 956 1 088

Daň z príjmov odložená -466 -704 -570 -324 -318

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 541 1 670 1 608 1 255 1 097
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9.2. Vývoj hospodárskeho výsledku po zdanení v 
rokoch 2016 až 2020 (v tisícoch EUR) 
 

9.3. Vývoj predaja tovaru, nákladov na predaný tovar 
a obchodnej marže v rokoch 2016 až 2020 

(v tisícoch EUR)

 

 Hospodársky výsledok po zdanení

  Tržby z predaja tovaru

  Náklady na predaný tovar

 Obchodná marža
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9.4. Údaje zo súvahy

(v tisícoch EUR)

 2020 2019 2018 2017 2016

SPOLU MAJETOK 52 318 40 299 38 280 45 439 43 510

Neobežný majetok 4 248 3 518 4 129 4 024 3 325

Dlhodobý hmotný majetok 4 244 3 497 4 089 4 009 3 307

Dlhodobý nehmotný majetok 4 21 40 15 18

Dlhodobý finančný majetok - - - - -

Obežný majetok 47 611 36 315 33 356 41 097 39 906

Zásoby 10 257 10 827 9 638 10 870 18 234

Dlhodobé pohľadávky 3 434 2 968 2 264 1 694 1 370

Krátkodobé pohľadávky 33 919 22 520 21 454 28 533 20 302

Finančné účty - - - - -

Časové rozlíšenie 458 466 795 318 279

SPOLU VLASTNÉ IMANIE 
A ZÁVAZKY

52 318 40 299 38 280 45 439 43 510

Vlastné imanie 26 519 24 979 25 308 23 700 22 446

Základné imanie 332 332 332 332 332

Kapitálové fondy 11 386 11 386 11 386 11 386 11 386

Fondy zo zisku 151 151 151 151 151

Výsledok hospodárenia 
minulých rokov

13 109 11 440 11 832 10 577 9 480

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie

1 541 1 670 1 608 1 255 1 097

Záväzky 25 729 15 277 12 957 21 680 21 019

Rezervy 9 213 7 509 4 776 3 758 3 716

Dlhodobé záväzky 76 62 45 29 8

Krátkodobé záväzky 16 440 7 706 8 136 17 893 17 295

Bankové úvery a výpomoci - - - - -

Časové rozlíšenie 70 43 15 59 45
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9.5. Vlastné imanie v roku 2020

Pomer vlastného imania a záväzkov v roku 2020
 

10.  Udalosti osobitného 
významu, ktoré nastali po 
skončení účtovného obdobia.
Po 31. decembri 2020 nenastali udalosti, ktoré by mali 
významný vplyv na zobrazené skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. 

11. Výdavky na činnosť 
v oblasti výskumu a vývoja.
Spoločnosť nevykonáva na Slovensku žiadne aktivity v oblasti výskumu. 
Spoločnosť vykonáva na území Slovenska aktivity v oblasti vývoja ako služby 
fakturované sesterskej spoločnosti v zahraničí (lokálne klinické skúšania 
zamerané na overenie bezpečnosti a účinnosti liekov registrovaných v SR 
a zúčastňuje sa medzinárodných klinických štúdií pred registráciou (fáza III) aj po 
registrácií lieku (fáza IV)).

Záväzky

Vlastné imanie

48%52%
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12. Obstarávanie dočasných listov, 
obchodných podielov a akcií, 
dočasných listov a obchodných 
podielov ovládajúcej osoby.
Spoločnosť v roku 2020 ani v doterajšom priebehu roka 2021 
nenadobudla a ani nemá v úmysle nadobudnúť dočasné listy, 
obchodné podiely a akcie a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

13. Organizačná zložka v zahraničí
Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
 

Návrh na rozdelenie zisku

Vyplatenie dividend: 1 542 tisíc EUR

  

Spolu:  1 542 tisíc EUR
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Doing now 
what patients 

need next


