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Vážený pán prezident,
v mene Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu na Slovensku (AIFP) by sme Vás chceli
osloviť s nasledujúcou informáciou.
AIFP si Vám dovoľuje predstaviť stanovisko a prístup asociácie k usporadúvaniu sprievodných
podujatí a spoločenských večerov počas vzdelávacích a vedeckých podujatí organizovaných
odbornými spoločnosťami z hľadiska možnosti ich podpory zo strany inovatívneho priemyslu.
AIFP vznikla v novembri 2013. V súčasnosti združuje 31 inovatívnych farmaceutických spoločností
pôsobiacich na Slovensku. Jedným z hlavných pilierov AIFP sa stal Etický kódex AIFP na Slovensku
a jeho hlavný zdrojový dokument – Etický kódex Európskej federácie farmaceutických odvetví a
asociácií (EFPIA), ktorý sa zaviazali dodržiavať všetky členské spoločnosti AIFP. Etický kódex AIFP ako
aj Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 a Zákon o reklame č. 147/2001 sa priamo
dotýkajú problematiky podpory vzdelávacích a vedeckých podujatí. V súvislosti s tým, ale tiež v súlade
s medzinárodným trendom, by sme Vám radi navrhli zmenu v uvádzaní sprievodných podujatí a
pozývaní účastníkov odborných podujatí na sprievodné a spoločenské aktivity.
Členské spoločnosti AIFP mali a majú záujem spolupracovať s odbornými spoločnosťami a podporovať
ich vzdelávacie a vedecké podujatia v kontexte toho, že ich podporu je možné využiť len a výlučne na
zabezpečenie odbornej časti podujatí. Akékoľvek sprievodné, či spoločenské aktivity organizované
popri odborných konferenciách a kongresoch musia byť hradené priamo účastníkmi, prípadne z iných
zdrojov. Pre viaceré členské spoločnosti AIFP je potrebné priamo v zmluvách viazať podporu výlučne na
odborný program podujatí.
V súvislosti s vyššie uvedeným a v záujme transparentnosti, ktorá s etikou nerozlučne súvisí, si Vás
dovoľujeme požiadať o samostatné a oddelené uvádzanie odborného programu, odčleneného od
sprievodných podujatí a spoločenských večerov. Týka sa to tlačenej formy ako aj elektronických verzií
programov a pozvánok dostupných na webových sídlach organizátorov. Zároveň máme za to, že
program sprievodných akcií by mal byť známy dostatočne vopred, aby členské spoločnosti mali možnosť
s predstihom posúdiť a zvážiť svoj záujem o podporu konkrétneho podujatia.
V tomto zmysle budú zástupcovia AIFP, ako aj členských spoločností AIFP, komunikovať aj priamo
s organizátormi vzdelávacích a vedeckých podujatí.
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