
Pravidlá Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu 
(AIFP) pre podporu a organizáciu odborných podujatí

Právne a etické rámce z ktorých vychádzame:

Najdôležitejšie aspekty organizácie odborných podujatí

Členské spoločnosti Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) sa zaviazali pristúpiť k Etickému 
kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA), ktorý sa tak stal základným spojovacím 
článkom AIFP. Považujeme preto za dôležité transparentné zverejňovanie výdavkov farmaceutického priemyslu 
na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenie, ku ktorému sa zaviazali všetky členské fi rmy AIFP. Našim cieľom 
je prispieť k ešte väčšej transparentnosti celého procesu. Preto považujeme za potrebné jasne zadefi novať pra-
vidlá podpory pre organizáciu odborných podujatí. 

• Zákon o reklame č. 147/2001 Z.z. §8
• Zákon o liekoch a ZP č. 362/2011 Z.z.
• Zákon o vysielaní a  retransmisii  č. 308/2000 Z. z. 
• Etický kódex AIFP 

Odborné podujatie = podujatie, ktoré je určené výhradne na odborný, vedecký alebo vzdelávací účel a je 
určené výhradne pre zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou takéhoto podujatia môžu byť v primeranej 
miere sprievodné aktivity, ktorých časový rozsah neprekročí 20�% z celkového časového rozsahu podujatia 
a ktoré  nesmú byť v rozpore s osobitným predpisom (Zákonom o reklame). Do celkového časového rozsahu 
podujatia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie a nocľah.

Defi nícia: Čo sú odborné podujatia, ktoré podporujeme

Pravidlá podpory odborných podujatí

Program

• Farmaceutickej spoločnosti sa zakazuje priamo alebo prostredníctvom tretej osoby fi nancovať, sponzorovať 
alebo inak priamo alebo nepriamo fi nančne alebo materiálne podporovať iné ako odborné podujatie alebo 
účasť zdravotníckeho pracovníka na inom ako odbornom podujatí.

• Účasť zdravotníckych pracovníkov na podujatiach JE ZAKÁZÁNÁ, ak sú fi nancované alebo sponzorované 
farmaceutickým priemyslom (aj cez tretie strany) a majú iný ako odborný, vedecký alebo vzdelávací účel. 

• Z programu podujatia, jeho rozvrhu a štruktúry musí byť jasné, že podujatie má skutočný vedecký účel

• 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, sur-
fovanie, rôzne turnaje, výlety a pod.).

• V ofi ciálnom programe odborného podujatia by malo byť striktne odlíšené, čo tvorí odborný alebo pracovný 
program podujatia, ktorý by mal byť pre účastníkov povinný

• Spoločenské podujatia alebo iné sociálne eventy sa môžu organizovať, ale malo by sa tak diať mimo ofi ciál-
neho odborného alebo pracovného programu podujatia.

• Tzv. „social events“ - oddychové, spoločenské, kultúrne ani športové aktivity nesmú byť hradené z registrač-
ného poplatku ani sponzorských príspevkov od farmaceutických spoločností. Mali by byť výhradne dobro-
voľné a hradené z iných prostriedkov, ako z grantov od členov liekového reťazca



Pohostinnosť

Miesto podujatia

• Pohostinnosť poskytnutá (priamo alebo nepriamo) v súvislosti s podujatím musí byť limitovaná na cestu, uby-
tovanie, vlastný registračný poplatok a stravovanie a nesmie byť rozšírená na obdobie pred začiatkom a po 
ofi ciálnom skončení podujatia. 

• Poskytnutá pohostinnosť musí byť na primeranej úrovni a striktne obmedzená na hlavný účel podujatia – 
všeobecným pravidlom je poskytovať takú pohostinnosť, ktorú by si účastník - príslušník odbornej zdravot-
níckej verejnosti bol  ochotný uhradiť sám.Spoločenské podujatia alebo iné sociálne eventy sa môžu organi-
zovať, ale malo by sa tak diať mimo ofi ciálneho odborného alebo pracovného programu podujatia.

• Pohostinnosť nesmie zahŕňať sponzorovanie alebo organizovanie zábavných aktivít (napr. aj športových 
alebo iných oddychových).

• Pohostinnosť môže byť poskytnutá výhradne len kvalifi kovaným účastníkom podujatia a nie sprevádzajúcim 
osobám.

• Miesto a lokalita kde sa podujatie koná musí byť v súlade s hlavným dôvodom podujatia (vedecký/odborný); 
treba sa vyhnúť miestam, ktoré sú známe ako rekreačné alebo extravagantné.

• Ubytovanie - 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.

• Za nevhodné sa považujú najmä dovolenkové rezorty vo väzbe na sezónu, hotely, ktoré sa prezentujú ako 
luxusné a ponúkajúce najmä zariadenia pre oddych, šport a voľný čas (wellness, golf, a pod.)

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu
Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava 

kontakt: Email: info@aifp.sk Tel: +421 2 58282070
www.aifp.sk  

Pre členov AIFP je tiež záväzné medzinárodné hodnotenie konferencií v rámci EÚ, ktoré sa riadi pravidlami zve-
rejnenými na webovej stránke Európskej federácie farmaceutického priemyslu (EFPIA): www.efpia-e4ethics.eu 
Ako referencia slúži program, ktorý musí byť publikovaný na webovej stránke hodnoteného  podujatia.


