
Celé meno

ZP: Mes to 
hlavnej praxe 

ZO: mesto, kde 
sú 

zaregistorvané

Krajina hlavnej 
praxe

Sídlo praxe 
(adresa)

Unikátny miestny 
identifikátor 

krajiny    
VOLITELNÉ

Sponzorské 
dohody s ZO/ 

tretími stranami, 
ktorých najm ú ZO
na zorganizovanie 

podujatia

Súvisiace 
výdavky 

dohodnuté v 
poplatkoch za 
služby alebo 
konzultacné 

zmluvy

Neuvedené Neuvedené

Neuvedené Neuvedené
Neuvedené Neuvedené
Neuvedené Neuvedené Neuvedené

Nemocnice sv. Svorada 
Zobor NITRA Slovakia Klaštorská 388	 600,00 Neuvedené 600,00

NÚDCH BRATISLAVA Slovakia Limbová 1	 960,00 Neuvedené 960,00

Slovenská kardiologická 
spol. BRATISLAVA Slovakia Bárdosova 2/A 720,00 Neuvedené 720,00

0,00 0,00 Neuvedené

0 0 Neuvedené

0% 0% Neuvedené Neuvedené

Neuvedené Neuvedené Neuvedené Neuvedené Neuvedené 2.280,00

Príloha c. 2 - ŠABLÓNA
Článok bod 2.03

Dotácie a granty 
pre ZO

Pris pevky na náklady poduatí
Poplatok za služby a 

konzultácie

Prevod hodnoty 
na výskum a 
vývoj, ako je 
stanovené

CELKOM
VOLITELNÉ

Cestovné a 
ubytovanie Poplatky (fees)

JEDNOTLIVE
C

Zdravotnícki 
pracovníci 

(ZP)

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA - jeden riadok na ZP (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatých ZP b udú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byťk dispozícii 
len za konzuítácie jednotlivých príjemcov
alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

Neuvedené

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu b ytz právnych dôvodov zverejnené podla jednotlivcov

Súhrnné výška prlpísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov Neuvedené
Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) Neuvedené
% celkových prevodov hodnôt na jednotlivcov Neuvedené

Zdravotnícke 
organizácie 

(ZO)

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA - jeden riadok na ZO (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatých ZO b udú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byťk dispozícii len za konzuítácie 
jednotlivých príjemcov
alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu b ytz právnych dôvodov zverejnené podla jednotlivých organizácií
Súhrnné výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov
Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti)
% celkových prevodov hodnôt na jednotlivé org.

AGGREGATE AGGREGATE  DISCLOSURE



Názov pacientskej organizácie Adresa	 Krajina
Dátum podpisu 

zmluvy	
Popis aktivity	

Nefinančná 
podpora	

Finančná podpora	
Platby za 

slulby

ZPPH (Slovak patient organization) Lučenská 31, 990 01 Veľký Krtíš Slovak Republic 23/01/2018

Podpora kampaní ke zvýšení povědomí o PAH, edukačního 
setkání pacientů se zaměřením na PAH očima pacientů a jejich 
ošetřujících blízkých.

- 3000 EUR 413 EUR

ZPPH (Slovak patient organization) Lučenská 31, 990 01 Veľký Krtíš Slovak Republic 13/12/2018
Podpora edukačního setkání pacientů, podpora vytvoření videí 
o pacientech, podpora tisku edukačních letáků

- 4000 Eur -

Foundation of DKC (children cardiocentre) Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava Slovak Republic 17/12/2018
Podpora edukace dětských pacientů s PAH v domácím 
prostředí - 3000 EUR -

Spolupráca s pacientskymi organizáciami 2018



Metodika spoločnosti Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o. pre zverejňovanie prevodov hodnôt 

k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám podľa Etického kódexu AFP (v 

súlade s EFPIA Disclosure Code). 

•  Zverejňovaniu podliehajú všetky prevody hodnôt vykonané priamo alebo nepriamo a ich 

príjemcom je zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícka organizácia 

•  Zverejňuje sa na ročnej báze, prvé obdobie za ktoré sa zverejňuje je rok 2015 so zverejnením do 

konca júna 2016; pre zaradenie do obdobia je rozhodujúci dátum plnenia na základe zmluvy, popr. 

dátum realizácie poskytovanej služby  

•  Peňažné prevody sú zverejnené ako hrubé platby vrátane dane. 

•  Hodnoty nepeňažných prevodov sú zverejnené vo forme celkovej čistej sumy bez DPH.  

•  Definície  

1. “Zdravotnícky pracovník (ZP)” znamená každú fyzickú osobu, ktorá je členom zdravotníckej, 

stomatologickej, farmaceutickej alebo ošetrovateľskej profesie, alebo iná osoba, ktorá v rámci 

svojej odbornej činnosti môže predpisovať, kupovať, poskytovať, odporúčať, alebo podávať liek, 

a ktorej hlavná prax, hlavná adresa výkonu povolania alebo miesto jej sídla je v Slovenskej 

republike. Pre vylúčenie pochybností, definícia zdravotníckeho pracovníka zahŕňa aj: každého 

úradníka alebo zamestnanca vládnej agentúry alebo inej organizácie (či už vo verejnom alebo 

súkromnom sektore), ktorí môžu predpisovať, nakupovať, poskytovať alebo podávať lieky, a 

každého zamestnanca, ktorého hlavnou činnosťou je výkon povolania zdravotníckeho 

pracovníka, pričom ale vylučuje veľkodistribútorov liekov. 

2. “Zdravotnícka organizácia (ZO)” znamená každú právnickú osobu, ktorá je združením alebo 

organizáciou poskytujúcou zdravotnú starostlivosť, zdravotné alebo výskumné združenie alebo 

organizácia (bez ohľadu na právnu alebo organizačnú formu), ako napríklad nemocnica, klinika, 

nadácia, univerzita alebo iná vzdelávacia inštitúcia alebo vzdelávacia spoločnosť (aj napr. 

Slovenská lekárska spoločnosť), ktorej obchodné sídlo, miesto založenia alebo hlavné miesto 

prevádzky je v Slovenskej republike alebo prostredníctvom ktorej poskytuje služby jeden alebo 

viac zdravotníckych pracovníkov. 

Jednotlivé kategórie zverejnených prevodov 

•  Prevody hodnôt na zdravotnícke organizácie 

Dotácie a granty                                                                                                                                                                

Dary a granty pre zdravotnícke organizácie za účelom podpory zdravotnej starostlivosti, vrátane darov a 

grantov (peňažné prostriedky alebo vecné požitky) inštitúciám, organizáciám alebo združeniam, ktoré 

pozostávajú zo zdravotníckych pracovníkov, a/alebo ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. 

Príspevky na náklady podujatí                                                                                                                                

Príspevky na náklady súvisiace s odborným podujatím, realizované prostredníctvom zdravotníckej 

organizácie alebo tretích strán, vrátane sponzorstva zdravotníckych pracovníkov za účelom účasti na 

odborných podujatiach: 

i.  registračné poplatky; 



ii.  sponzorské zmluvy so zdravotníckymi organizáciami alebo tretími stranami, ktoré zdravotnícke 

organizácie poverili organizáciou odborného podujatia a 

iii.  cestovné výdavky a výdavky za ubytovanie 

iv.  nákup služieb počas podujatia, ako prenájom výstavnej plochy, nákup reklamného priestoru, 

inzercia v materiáloch podujatia a pod. sa tiež považuje za príspevok na náklady podujatia 

Poplatky za služby a konzultácie                                                                                                                              

Prevody hodnoty vyplývajúce z alebo súvisiace so zmluvami medzi spoločnosťou a inštitúciami, 

organizáciami alebo združeniami zdravotníckych pracovníkov, na základe ktorých takéto inštitúcie, 

organizácie alebo združenia poskytujú spoločnosti akýkoľvek typ služieb, alebo akýkoľvek iný druh 

financovania, ktorý nie je zaradený do predchádzajúcich kategórií. Odmena i prevody hodnoty týkajúce 

sa výdavkov dohodnutých v písomnej zmluve vzťahujúcej sa na dohodnutú činnosť budú zverejňované 

ako dve samostatné sumy (platba za službu + uhradené náklady súvisiace s poskytnutím služby). 

•  Prevody hodnôt na zdravotníckych pracovníkov 

Príspevok na náklady podujatí                                                                                                                               

Príspevok na náklady spojené s odborným podujatím: 

i.  registračné poplatky; a 

ii.  cestovné výdaje a výdaje na ubytovanie 

Poplatky za služby a konzultácie                                                                                                                              

Prevody hodnoty vyplývajúce z alebo súvisiace so zmluvami medzi spoločnosťou a zdravotníckymi 

pracovníkmi, na základe ktorých zdravotnícki pracovníci poskytujú členom akýkoľvek typ služieb, alebo 

akýkoľvek iný druh financovania, ktorý nie je zaradený do predchádzajúcich kategórií. Odmena i prevody 

hodnoty týkajúce sa výdavkov dohodnutých v písomnej zmluve vzťahujúcej sa na dohodnutú činnosť 

budú zverejňované ako dve samostatné sumy (platba za službu + uhradené náklady súvisiace s 

poskytnutím služby ak boli vynaložené, napr. platba za odborné školenie / prednášku + úhrada 

cestovného do miesta školenia). 

Súhrnné zverejnenie                                                                                                                                                   

Prevod hodnoty, kedy nie je možné jednotlivo zverejniť určité informácie zo zákonných dôvodov (napr. 

neposkytnutý súhlas so zverejnením osobných údajov), zverejňuje spoločnosť za obdobie nahlasovania 

ako súhrnnú sumu pripadajúcu na takéto prevody hodnoty. Takéto súhrnné zverejnenie identifikuje pre 

každú kategóriu počet príjemcov uvedených v takomto zverejnení, a to v absolútnych číslach a ako 

percento zo všetkých príjemcov a súhrnnú sumu pripadajúcu na prevody hodnoty takýmto príjemcom. 

Prevody hodnoty vo výskume a vývoji                                                                                                            

Spoločnosť zverejňuje za dané obdobie v súhrnnom vyjadrení prevody hodnoty týkajúce sa výskumu a 

vývoja ako jednu sumu. 

 



Celé meno

ZP: Mes to 
hlavnej praxe 

ZO: mesto, kde 
sú 

zaregistorvané

Krajina hlavnej 
praxe

Sídlo praxe 
(adresa)

Unikátny miestny 
identifikátor 

krajiny    
VOLITELNÉ

Sponzorské 
dohody s ZO/ 

tretími stranami, 
ktorých najm ú ZO
na zorganizovanie 

podujatia

Súvisiace 
výdavky 

dohodnuté v 
poplatkoch za 
služby alebo 
konzultacné 

zmluvy

Neuvedené Neuvedené

Neuvedené Neuvedené
Neuvedené Neuvedené
Neuvedené Neuvedené Neuvedené

0,00 0,00 Neuvedené

0 0 Neuvedené

0% 0% Neuvedené Neuvedené

Neuvedené Neuvedené Neuvedené Neuvedené Neuvedené 3.195,00

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu b ytz právnych dôvodov zverejnené podla jednotlivcov

Príloha c. 2 - ŠABLÓNA
Článok bod 2.03

Dotácie a granty 
pre ZO

Pris pevky na náklady poduatí
Poplatok za služby a 

konzultácie

Prevod hodnoty 
na výskum a 
vývoj, ako je 
stanovené

CELKOM
VOLITELNÉ

Cestovné a 
ubytovanie Poplatky (fees)

Súhrnné výška prlpísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov Neuvedené

% celkových prevodov hodnôt na jednotlivcov Neuvedené
Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) Neuvedené

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu b ytz právnych dôvodov zverejnené podla jednotlivých organizácií
Súhrnné výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov
Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti)
% celkových prevodov hodnôt na jednotlivé org.

JEDNOTLIVE
C

Zdravotnícki 
pracovníci 

(ZP)

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA - jeden riadok na ZP (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatých ZP b udú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byťk dispozícii 
len za konzuítácie jednotlivých príjemcov
alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

Neuvedené

Zdravotnícke 
organizácie 

(ZO)

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA - jeden riadok na ZO (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatých ZO b udú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byťk dispozícii len za konzuítácie 
jednotlivých príjemcov
alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

AGGREGATE AGGREGATE  DISCLOSURE



Názov pacientskej organizácie Adresa	 Krajina
Dátum podpisu 

zmluvy	
Popis aktivity	

Nefinančná 
podpora	

Finančná podpora	
Platby za 

slulby
Zdruzenie pacientov s plucnou hypertenziou, 
o,z (PHA Slovakia) Lucenska 31 990 01 Velky Krtis Slovakia 26/04/2019 Zvyšujte povedomie o pľúcnej hypertenzii

- 2900 EUR

Spolupráca s pacientskymi organizáciami 2019
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