
 
 
 

 
 
Odporúčanie I. Asociácie inovatívneho farmaceutického 

priemyslu (AIFP) k sponzorovaniu a k financovaniu 
podujatí určených výhradne na odborné a vedecké účely 

alebo ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
 

    
1. Jún 2012 
2. Revízia máj 2015 
   
 
Členovia AIFP plne rešpektujú zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych  
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v ustanovení, ktorým 
sa zmenil zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšie s tým súvisiace právne 
predpisy.  
 
Bez sponzorovania a podpory poskytovanej farmaceutickými spoločnosťami sa 
vedecké a vzdelávacie podujatia môžu stať na Slovensku nerealizovateľnými a 
vzdelávanie a odborná príprava zdravotníckych pracovníkov by mohla byť 
sťažená až nedostupná.  
 
Na základe právnych analýz a po dôkladnej diskusii v rámci AIFP dávame 
členským spoločnostiam k dispozícii toto odporúčanie, v ktorom v stručnej 
forme vymenúvame možnosti a spôsoby, pomocou ktorých farmaceutické 
spoločnosti postupujú pri podpore vedy a vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov. Zodpovednosť za zákonnosť a etickosť použitých postupov však 
vždy nesú výlučne účastníci konkrétnych právnych vzťahov.  
 
A. Podpora účasti zdravotníckeho pracovníka na podujatí určenom 

výhradne na odborné a vedecké účely alebo ďalšie vzdelávanie. 
 

1. Zmluvný vzťah s cieľom individuálnej priamej podpory, ktorý uzavrie 
farmaceutická spoločnosť a zdravotnícky pracovník. V tomto prípade 
zdravotnícky pracovník nie je s farmaceutickou spoločnosťou v 
zamestnaneckom pomere a zmluvná strana si musí splniť daňové 
povinnosti. V zmysle doplneného znenia Etického kódexu AIFP (čl.9.9) 
členom sa zakazuje akékoľvek používanie dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, t. j. dohody o vykonaní práce a dohody o 
pracovnej činnosti, na úpravu vzťahov so zdravotníckymi pracovníkmi s 
účinnosťou od 1.4.2015. 
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2. Sponzorovanie zdravotníckeho pracovníka v účasti na odbornom podujatí 
prostredníctvom jeho zamestnávateľa, alebo neziskovej organizácie – 
sponzorská zmluva so zamestnávateľom, alebo neziskovou organizáciou. 

 
 
  

 
B. Možnosti sponzorovania a financovania podujatí určených výhradne na 

odborné a vedecké účely alebo na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov. 

 
1. Podpora prostredníctvom peňažného alebo nepeňažného daru pre 

neziskovú entitu. Tento spôsob je vhodný aj pre sponzorovanie väčších 
podujatí, ako aj transparentným spôsobom individuálne udelených 
grantov. Odporúčame, aby darovacia zmluva vždy obsahovala presne 
vymedzený účel a podmienky, ktoré sa príjemca zaviaže dodržať. Ak 
podujatie organizačne zabezpečuje pre neziskovú entitu agentúra alebo 
iný podnikateľský subjekt (napríklad cestovná kancelária), prijímateľom 
peňažných alebo nepeňažných  musí byť vždy nezisková entita a agentúra 
alebo iný podnikateľský subjekt môžu byť v zmluve uvedené len ako 
platobné miesto pre poskytnutie donácie, peňažných alebo nepeňažných 
darov.  

 
2. Sponzorovanie prostredníctvom peňažného alebo nepeňažného plnenia 

pre profesijnú alebo odbornú organizáciu zdravotníckych pracovníkov, 
ktorá zabezpečuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 
Tento spôsob je vhodný aj pre sponzorovanie väčších podujatí. 
Odporúčame, aby sponzorská  zmluva vždy obsahovala presne 
vymedzený účel a podmienky, ktoré sa príjemca zaviaže dodržať. 
Sponzorovanie môže mať aj formu prenájmu výstavného priestoru, 
prípadne nákupu iných reklamných služieb. Ak podujatie organizačne 
zabezpečuje pre profesijnú alebo odbornú organizáciu zdravotníckych 
pracovníkov agentúra alebo iný podnikateľský subjekt (napríklad 
cestovná kancelária), prijímateľom sponzorských prostriedkov musí byť 
vždy profesijná alebo odborná organizácia zdravotníckych pracovníkov a 
agentúra alebo iný podnikateľský subjekt môžu byť v zmluve uvedené len 
ako platobné miesto pre poskytnutie sponzorských prostriedkov.  

 
3. Deponovanie prostriedkov na účet MZ SR (ak je takýto účet zo strany MZ 

zverejnený). 
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C. Pomôcka na rozhodovanie o vhodnosti individuálnej podpory a 
financovania alebo sponzorovania podujatia.  

  
Pri rozhodovaní o vhodnosti financovania alebo sponzorovania odborného alebo  
vzdelávacieho podujatia môžu okrem ustanovení zákonov, etických a vnútorných 
firemných pravidiel pomôcť aj nasledujúce zásady:  
  

1. Významnosť podujatia - ak je lokalita otázna, je vhodné zvážiť, či ide o 
podujatie celosvetové, celoeurópske alebo USA podujatie. Napríklad, ak 
existuje európske podujatie, nie je vhodné sponzorovať obdobné 
podujatie v pacifickom regióne.  
 

2. Program - vhodné je podujatie s takým programom, ktoré neobsahuje 
žiadne oddychové ani športové aktivity, a ktorého pracovná časť nie je 
prerušovaná oddychovými a športovými aktivitami počas dňa (lyžovanie, 
surfovanie, rôzne turnaje, výlety a pod.).  

   
3. Trvanie podujatia – dĺžka pobytu zdravotníckeho pracovníka vzhľadom 

na trvanie podujatia samotného.  
Pobyt nie je predlžovaný o oddychové aktivity, zdravotnícky pracovník sa 
zdržuje v danej lokalite maximálne 24 hodín pred začiatkom a po 
skončení podujatia.  
 

4. Forma účasti - či je aktívna alebo pasívna.  
 

5. Sprievodné podujatia (social events) nesmú byť hradené z registračného 
poplatku ani sponzorských príspevkov a mali by tvoriť len nepodstatnú 
časť programu (pozri bod 2.).  
 

6. Prednostné použitie maximálne 4* hotelov. 5 a viac * hotely by mali byť 
využívané len vtedy, ak v danej lokalite neexistuje iná vhodná alternatíva. 
Do úvahy treba zobrať aj lokalitu a významnosť podujatia.  

    
   
C. Daňové povinnosti zdravotníckych pracovníkov a zverejňovanie 
prijatých plnení.  
   
Členské spoločnosti AIFP zabezpečia súlad so Zákonom o dani z príjmov, najmä 
častí, ktoré sa týkajú  zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 
Pokiaľ je možné, odporúča sa dopredu účastníka podujatia informovať o výške 
predpokladaných nepeňažných plnení, z ktorých bude treba odviesť daň (napr. 
uvedením predpokladanej čiastky na pozvánkach na odborné podujatia). 
 
D. Transparentnosť 
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V súvislosti s odbornými podujatiami je potrebné splniť povinnosti vyplývajúce z 
požiadaviek na transparentnosť spolupráce podľa Etického kódexu, časť 14. 
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