
 EGIS
      – tradícia kvality

Spoločnosť plánuje v priebehu jedného roka
uviesť na slovenský trh 10 nových generických produktov

EGIS SLOVAKIA , spol. s r. o., je šies-
ta najväčšia generická spoločnosť a druhá 
najrýchlejšie rastúca farmaceutická spo-
ločnosť v počte liečených pacientov na 
Slovensku. Jej lieky mesačne užíva viac 
ako 220 tisíc pacientov.

Každoročne uvádza spoločnosť na 
slovenský trh niekoľko nových liekov, 
pričom každý z nich je prínosom vďaka 
svojmu  zloženiu,  prospešnému pre pa-
cientov. „Najviac noviniek sme priniesli 
v oblasti kardiovaskulárneho systému, 
psychiatrie a neurológie," hovorí generál-
na riaditeľka EGIS SLOVAKIA MUDr. 
Terézia Szádocka. „Z tejto kategórie 
patrí k najúspešnejším Torvazin – ator-
vastatín pre dyslipidemických pacientov. Za prvé tri mesiace sme sa s jeho 
predajom dostali spomedzi 15 generík na piate miesto. Ide o náš najrých-
lejšie rastúci produkt. Dnes sa ním u nás lieči už takmer 20 tisíc pacientov.“ 
Ďalším liekom s inovatívnym zložením je Egitromb – prvý klopidogrel 
bez laktózy na Slovensku. Medzi veľmi úspešné lieky môžeme zaradiť 
aj Talliton (ocenený Európskym patentom výroby), ktorý bol vôbec ako 
jediný spomedzi ostatných generík prezentovaný aj na Európskom 
kardiologickom kongrese v Barcelone v roku 2009 a je na Slovensku 
karvedilolom číslo 1.

Aj v oblasti psychiatrie a neurológie spoločnosť EGIS potvrdzuje kva-
litu svojich produktov, a to množstvom úspešne odliečených pacientov, 

ako aj počtom viacerých odborných ocenení a patentov Európskeho 
patentového úradu, udelených liekom Velaxin a Ketilept. V januári 2011 
spoločnosť EGIS ako prvá uviedla na trh novinku v liečbe Alzheimerovej 
choroby Landex RAPITAB – jedinečnú inovatívnu formu donepezilu – 
orodispergovateľnú tabletu.

Podľa slov generálnej riaditeľky spoločnosť plánuje v priebehu 
jedného roka uviesť ďalších desať nových generických produktov: 
„Naším cieľom je posunúť sa zo súčasnej šiestej pozície na trhu medzi TOP 5 
generických spoločností v počte liečených pacientov. V budúcom roku EGIS 
prinesie dokonca aj absolútne novú molekulu, ktorá nie je na trhu v žiadnej 
stredoeurópskej krajine.“
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18 rokov na Slovensku
Na Slovensku má spoločnosť vyše 30-ročnú históriu, pričom ako 

samostatná jednotka EGIS SLOVAKIA, spol. s r. o., funguje od 1. januára 
1994. Hneď od vzniku  pôsobila ako súčasť podniku zahraničného ob-
chodu Medimpex a v súčasnosti disponuje vlastnou distribúciou liečiv. 
Vo svojej produkcii sa sústreďuje najmä na liečbu ochorení kardiovaskulár-
neho systému, centrálneho nervového systému a onkologických ochorení.

EGIS SLOVAKIA patrí do skupiny dynamicky sa rozvíjajúcej európskej ge-
nerickej farmaceutickej spoločnosti – EGIS Pharmaceuticals PLC, so sídlom 
v Maďarsku. „Dynamický rozvoj celej skupiny dosahujeme vďaka neustálej snahe 
prinášať vysoko kvalitné lieky, ako aj najmodernejším prístupom pri výrobe našich 
produktov, s dôrazom na potreby trhu,“ hovorí MUDr. Terézia Szádocka. 

Viac ako 80 rokov skúseností koncernu z vlastného výskumu a vývoja 
produktov umožnilo spoločnosti vyprofilovať sa na významného a dobre 
známeho výrobcu doma aj vo svete. „Naša spoločnosť získala najviac odbor-
ných ocenení  za inováciu. Celkove máme zaregistro-
vaných 102 patentov Európskeho patentového úradu. 
Investujeme takmer 10 percent nášho ročného obratu 
späť do výskumu a vývoja. Z pohľadu vynaložených 
prostriedkov do tejto oblasti zastáva spoločnosť EGIS 
Pharmaceuticals PLC tretie miesto medzi spoloč-
nosťami, ktoré reprezentujú všetky druhy odvetví 
v strednej a východnej Európe.“

Koncern vyrába ročne 4,5 miliardy tabliet, 
128 miliónov balení liekov a 700 ton aktívnych 
látok. Pôsobí vo všetkých krajinách strednej a vý-
chodnej Európy a v Rusku. Z hľadiska inovácií sa 
primárne orientuje na zdokonaľovanie generic-
kých liekov, avšak v spolupráci so strategickým 
partnerom, medzinárodne uznávanou francúz-
skou farmaceutickou spoločnosťou Servier, sa 
podieľa na výskume aj v oblasti originálnych 
liekov. Spoločnosť vyrába farmaceutické výrob-
ky s bohatou históriou a tradíciou a so širokým 
okruhom pôsobnosti – od výskumu a vývoja 
generických a originálnych liekov až po vý-
robu a distribúciu aktívnych látok a finálnych 
produktov.

Názov spoločnosti EGIS – z gréckeho slova 
aegis – v preklade znamená ochranný štít. Naším 
cieľom je ako štít chrániť ľudský život a pôso-
biť tak, aby tento štít zostal vždy čistý. Aktívny, 
férový a transparentný prístup nie je len cha-
rakteristickým znakom nášho podnikania, no 
vyjadruje tiež náš postoj v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti. Ako spoločnosť s vlastnou vý-
robou si uvedomujeme svoju zodpovednosť aj 
za životné prostredie, a preto všetky výrobné 
procesy sú nastavené tak, aby boli maximálne 
ohľaduplné aj k životnému prostrediu.

Každá jednotlivá molekula vyrobená našou spoločnosťou sa na zá-
klade individuálneho prístupu môže stať oporou v zvládnutí aj toho naj-
zákernejšieho ochorenia. Individuálny prístup, ako aj spolupráca s našimi 
partnermi nás predurčuje k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa – byť 
partnerom v neustálom zlepšovaní kvality ľudského života.

V očakávaní zmien
A ako hodnotí generálna manažérka EGIS SLOVAKIA súčasné zmeny 

na slovenskom farmaceutickom trhu? „Tak ako doteraz, aj v budúcnosti bude 
naším cieľom zabezpečiť dostupnosť našich liekov pre každého.“

„Som zvyknutá byť akčná“

MUDr. Terézia Szádocka (49)
generálna manažérka EGIS SLOVAKIA, s.r.o.

podpredsedníčka Asociácie generických výrobcov GENAS

  LF UK v Bratislave ukončená v r. 1992, s atestáciou z pediatrie v r. 1998
  6-ročná prax v DFNsP v Bratislave – oddelenie Detskej neurológie
  niekoľkoročné skúsenosti vo farmaceutickej spoločnosti  Pfizer Luxembourg o.z. na 
pozíciach Sales a Marketing, v posledných rokoch členka manažmentu spoločnosti

   vstup do spoločnosti EGIS v decembri 2006, podpredsedníčka Asociácie 
generických výrobcov GENAS od decembra 2010

Stav: vydatá, dve dcéry
Záľuby: kulinárstvo, záhrada, hudba – džez, lyžovanie 
Životné krédo: ozajstná pomoc nie je o ľútosti, ale o činoch
Čo si ceníte na človeku: vážim si úprimných ľudí, ktorí majú radi výzvy
Aká vlastnosť Vám na človeku naopak vadí: klamstvo a alibizmus
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