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OBSAH KÓDEXU  
PROPAGAČNÝCH AKTIVÍT  
spoločnosti KRKA Slovensko s.r.o.

1.  Úvod
Tento Kódex Propagačných aktivít spoločnosti Krka Slovensko s.r.o. (ďalej len 
´Kódex propagačných aktivít´ alebo ´Kódex́ ) definuje aktivity spojené s propa
gačnými a nepropagačnými aktivitami spoločnosti Krka Slovensko s.r.o. (ďalej 
len: ´Spoločnosť´ alebo ´Krka´), ktoré vykonáva pri marketingu svojich liekov na 
lekársky predpis. Ustanovenia tohto Kódexu budú interpretované a implemen
tované so všetkými príslušnými pravidlami.

Kódex určuje požiadavky týkajúce sa marketingových aktivít spoločnosti Krka 
a propagácie liekov na lekársky predpis, ako aj interakcií so zdravotníckou 
komunitou (okrem iného vrátane zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych 
organizácií, pacientov a organizácií pacientov). Krka môže tiež prijať konkrétnejšie 
a podrobnejšie interné pravidlá týkajúce sa záležitostí definovaných v kódexe.

Prijatím tohto Kódexu spoločnosť Krka demonštruje svoj záväzok k etickým 
štandardom pri svojich marketingových aktivitách týkajúcich sa liekov na lekár
sky predpis a záväzok k základným hodnotám spoločnosti, ktorými sú integrita, 
transparentnosť, vzájomná úcta, spolupráca a zodpovednosť.

Kódex sa vzťahuje na zamestnancov spoločnosti Krka a poskytuje im usmerne
nie pri propagácii alebo poskytovaní informácií o liekoch viazaných na lekársky 
predpis.

Zásady stanovené v Kódexe sú záväzné a musia byť implementované v spo
ločnosti Krka.
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2.  Definície
Často používané pojmy odkazujú na nasledujúce:

Pojmy Krka resp. Spoločnosť predstavujú Krka Slovensko s.r.o.

Kódex znamená Kódex propagačných aktivít spoločnosti Krka.

Produkt sa vzťahuje na lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis.

Príslušné pravidlá predstavujú národné zákony a usmernenia, priemyselné 
kódexy a usmernenia promócie medicínskych výrobkov (t.j. Zákon o liekoch  
a zdravotníckych pomôckach 362/2011 Z.z.; Zákon o reklame 147/2001 Z.z.; 
Etický kódex Asociácie pre generické a biosimilárne lieky GENAS) a interné pra
vidlá skupiny Krky (Kódex správania sa v spoločnosti Krka, Pravidlá o prevencii, 
odhaľovaní a vyšetrovaní podvodov, atď). 

Zdravotnícky pracovník (HCP) označuje fyzickú osobu, ktorá je lekárom, čle
nom lekárskej, zubnej, lekárenskej, ošetrovateľskej profesie alebo akúkoľvek 
inú osobu, ktorá môže predpisovať, nakupovať,  dodávať, odporúčať alebo 
podávať lieky. Definícia zdravotníckeho pracovníka zahŕňa: (i) úradníka alebo 
zamestnanca štátnej agentúry alebo inej organizácie, ktorá môže predpisovať, 
vydávať, nakupovať a podávať lieky; (ii) zamestnanca farmaceutickej spoloč
nosti, ktorého hlavným zamestnaním je vykonávanie povolania zdravotníckeho 
pracovníka. Definícia zdravotníckeho pracovníka sa nevzťahuje na zamestnanca 
farmaceutickej spoločnosti, veľkoobchodníka alebo distribútora liekov.

Zdravotnícka organizácia (HCO) označuje subjekt (i), ktorý je zdravotníckou, 
lekárskou alebo vedeckou organizáciou (bez ohľadu na právnu a organizačnú 
formu), napr. nemocnica, klinika, nadácia, univerzita alebo iná vzdelávacia 
inštitúcia alebo učená spoločnosť alebo (ii) prostredníctvom ktorej jeden ale
bo viac zdravotníckych pracovníkov poskytuje zdravotnícke služby. Definícia 
zdravotníckej organizácie nezahŕňa veľkoobchodníka, distribútora a podobného 
komerčného sprostredkovateľa.

Organizácie pacientov predstavujú neziskové organizácie  zamerané na pa
cie nta a sú zložené najmä z pacientov a /alebo opatrovateľov, ktorí reprezentujú  
a /alebo podporujú potreby pacientov a/alebo opatrovateľov.

Propagácia/Propagačné sa vzťahuje na marketing liekov viazaných na lekársky 
predpis, ktorý zahŕňa všetky formy podomových informácií, sprostredkovateľskú 
činnosť alebo podnecovanie zamerané na podporu predpisovania, vydávania, 
odporúčania, predaja alebo spotreby liekov iba na lekársky predpis, konkrétne:

(a) Reklama medicínskych produktov zdravotníckym pracovníkom,

(b) Návštevy medicínskych reprezentantov u zdravotníckych pracovníkov,

(c) Poskytovanie vzoriek,
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(d) Organizácia profesionálnych a propagačných stretnutí, ktorých sa zúčastnia 
zdravotnícky pracovníci,

(e) Podpora a /alebo sponzoring vedeckých kongresov a iných odborných 
stretnutí pre zdravotníckych pracovníkov,

(f) Podpora účasti zdravotníckych pracovníkov na vedeckých kongresoch  
a iných odborných stretnutiach.

Propagačný materiál predstavuje akýkoľvek materiál v tlačenej podobe (brožúra, 
leták, poštová zásielka, atď) alebo v elektronickej podobe (prezentácia, video, 
ebrožúra, emailing, atď) určený na prezentáciu produktu(ov). Propagačný 
materiál môže obsahovať informácie o produkte, jeho terapeutickom využití, 
informácie o klinických skúsenostiach s produktom a porovnania s inými liečeb
nými možnosťami. Tiež môže obsahovať informácie o cene a úhrade produktu.

3.  Základné princípy
3.1.  Základ interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi

V súlade s misiou Krky ´Žiť zdravý život ´vzťah Krky k zdravotníckym pracovní
kom je zameraný na prospech pacientov, k pokroku lekárskej praxe a pre šírenie 
medicínskych vedomostí a skúseností. Spolupráca je zameraná na prezento
vanie a informovanie zdravotníckych pracovníkov o terapeutických oblastiach, 
produktoch, vlastnostiach, indikáciách pomocou vedeckých a edukačných 
informácií. Krka poskytuje zdravotníckym pracovníkom najnovšie vedecké le
kárske a farmaceutické poznatky a aktuálne objektívne informácie o produktoch 
a možnostiach liečby a podporuje všetky tieto snahy a činnosti zdravotníckej 
spoločnosti, čím poskytuje zdravotníckym pracovníkom adekvátny základ  
k zodpovednému rozhodovaniu sa o najlepších možnostiach liečby, ktoré sú 
na prospech pacientov.

Nič sa nesmie ponúkať alebo poskytovať spôsobom alebo za podmienok, ktoré 
by neprimerane ovplyvňovali nezávislé rozhodnutia zdravotníckeho pracovníka. 
Zdravotníckym pracovníkom sa nesmú ponúkať ani poskytovať nijaké finančné 
alebo nefinančné benefity (ani keď budú vyžiadané) výmenou za predpisova
nie, odporúčanie, nákup, dodávku alebo správu produktov alebo za záväzok 
pokračovať v ich poskytovaní.

3.2. Primerané použitie

Propagácia by mala podporovať vhodné používanie výrobkov ich objektívnou 
prezentáciou bez preháňania ich vlastností a v súlade so schváleným súhrnom 
charakteristických vlastností produktu (SmPC). Za týmto účelom medicínski 
reprezentanti spoločnosti Krka používajú iba schválené aktuálne štandardizova
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né propagačné materiály pre produkty a terapeutické oblasti, ktoré propagujú.

Medicínski reprezentanti počas každej návštevy odovzdajú alebo dajú k dis
pozícii osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať 
lieky, ktoré navštívili, súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý propagujú;

4.  Normy propagácie
Krka sa vždy riadi etickými zásadami  v propagácii. Propagácia musí byť objektív
na a vyvážená. Propagácia nikdy nesmie viesť k diskreditácii alebo k zníženiu 
dôvery v Spoločnosť a vo farmaceutický priemysel celkovo. Propagácia musí 
vždy uznávať osobitnú povahu produktov a profesionálne postavenie príjemcu 
(príjemcov). Propagácia sa nikdy nesmie uskutočňovať spôsobom, ktorý by 
mohol spôsobiť pohoršenie / priestupok.

5.  Transparentnosť propagácie
Spoločnosť nevykonáva žiadnu formu skrytej propagácie.

Spoločnosť si uvedomuje význam transparentnosti vo vzťahoch a v spolupráci 
medzi Spoločnosťou  a zdravotníckou komunitou. V súlade s tým Krka zverejňuje 
prevody hodnôt voči zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám 
a pacientskym organizáciám v súlade s legislatívou a prijatými štandardami.

6.  Produkty
6.1.  Propagované produkty

Propagovať možno iba produkty s udeleným povolením na uvedenie na trh. 
Produkty sú propagované iba v rozsahu schválených indikácií a ďalších údajov 
uvedených v schválenom súhrne charakteristických vlastností produktu.

Racionálne užívanie produktov sa podporuje objektívnou prezentáciou bez 
zveličovania ich vlastností.

7.  Publikum
7.1  Zdravotnícki pracovníci 

Propagácia produktov je zameraná iba na zdravotníckych pracovníkov. Akékoľ
vek dáta získané od zdravotníckych pracovníkov počas propagačných aktivít 
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sú spracované podľa platných pravidiel o ochrane osobných údajov. Poštové 
zásielky, emaily a iné odkazy, ktoré sú časťou propagačných aktivít môžu byť 
zaslané iba príjemcom, ktorí na to dali dopredu súhlas. Svoj súhlas môžu ke
dykoľvek odvolať a budú vyňatí okamžite zo všetkých zoznamov adresátov 
Spoločnosti. Ich poskytnuté osobné údaje (emailová adresa, mobilné telefónne 
číslo) budú vymazané.

Účasť zdravotníckych pracovníkov na vedeckých kongresoch a iných odborných 
podujatiach organizovaných treťou stranou môže byť podporená len na základe 
predchádzajúcej požiadavky o podporu od zdravotníckeho pracovníka.

7.2.  Široká verejnosť alebo pacienti

V súlade s našim poslaním ́ Žiť zdravý život´ môže Krka podporovať vzdelávacie 
programy vedúce  k uspokojeniu zvýšeného dopytu komunity o vedecké infor
mácie a zvýšenie verejného povedomia o zdravotnej starostlivosti, prevencii 
chorôb, o príznakoch a symptómoch chorôb a dostupných metódach liečby. 
Takéto aktivity a programy sú vytvorené a implementované v súlade s najvyššími 
štandardami a podporujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Informácie pre 
širokú verejnosť môžu byť veľmi všeobecné, a to o určitej chorobe. Musia byť 
objektívne, nezavádzajúce a nesmú viesť k žiadnej forme produktovej propagácie. 
V rámci tejto komunikácie môže Spoločnosť poskytnúť bežnej verejnosti alebo 
pacientom všeobecné letáky a brožúry obsahujúce informácie o chorobách, 
liečbe a zdraví. Informácie uvedené v brožúrach nie sú propagačné a nie sú 
uvedené žiadne názvy produktov.

Ak jednotliví členovia bežnej verejnosti (pacienti) adresujú Spoločnosti žiadosti 
o radu v osobných lekárskych záležitostiach, žiadateľovi sa odporúča, aby sa 
poradil so zdravotníckym pracovníkom. Spoločnosť ponúka iba informácie  
o svojich výrobkoch a o správnom používaní svojich výrobkov.

8.  Propagačné materiály
Propagačné materiály vrátane ich obsahu a grafiky, sú pripravené tak, aby 
nevyvolávali nejasnosti týkajúce sa produktu, držiteľa rozhodnutia o registrácii 
alebo výrobcu a aby nenapodobňovali prvky použité inými spoločnosťami. Na 
všetkých produktoch alebo iných propagačných materiáloch musí byť názov 
spoločnosti uvedený ako jasne viditeľné logo spoločnosti alebo banner spoloč
nosti. Okrem názvu spoločnosti musia všetky propagačné materiály obsahovať 
aj úplnú kontaktnú adresu Spoločnosti alebo adresu webovej stránky s ďalšími 
kontaktnými údajmi.

Propagačné materiály týkajúce sa produktov, ich použitia a terapeutických 
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oblastí musia byť pripravené v súlade s platným SmPC lieku a so všetkými 
príslušnými pravidlami.

8.1.  Tvrdenia a opodstatnenie propagácie

Informácie, tvrdenia a grafické znázornenia musia byť presné, vyvážené, spra
vodlivé, objektívne a dostatočne úplné, aby umožnili príjemcom vytvoriť si vlastný 
názor na terapeutickú hodnotu príslušného produktu. Nesmú zavádzať skreslením, 
preháňaním, neprimeraným dôrazom, opomenutím alebo iným spôsobom. Musia 
byť založené na aktualizovanom vyhodnotení všetkých relevantných dôkazov 
z lekárskej a vedeckej literatúry. Nesmú sa používať nepodložené superlatívy, 
vyhlásenia ako „výrobok nespôsobuje žiadne nežiaduce reakcie / toxické riziká“ 
alebo „riziká závislosti“. Pojem „nový“ sa nesmie používať dlhšie ako 12 me
siacov od uvedenia produktu na konkrétny trh.

Citácie z lekárskej a vedeckej literatúry alebo z osobnej komunikácie musia byť 
verne reprodukované (s výnimkou prípadov, keď sú potrebné úpravy, aby boli v 
súlade s akýmikoľvek inými platnými pravidlami. V takom prípade je potrebné 
jasne uviesť, že citácia bola upravená a / alebo prispôsobená. ) a musia byť 
uvedené presné zdroje.

Odkazy na literatúru použitú pri propagácii musia byť jasne uvedené. Spoločnosť 
poskytne zodpovedajúcu literatúru alebo nepublikované údaje („Údaje v spise“), 
kedykoľvek to vyžaduje zdravotnícky personál, okamžite na požiadanie, inak sa 
použijú iba údaje zo súhrnu charakteristických vlastností lieku.

8.2.  Porovnanie s inými produktami

Ak sa v propagácii uskutočňujú porovnania s inými produktmi, musia sa tieto 
porovnávania zakladať na relevantných údajoch a v súlade s SmPC všetkých 
spomenutých produktov. Ak sa použijú porovnávacie údaje, musia byť vecné, 
objektívne a zdôvodniteľné s ohľadom na ich zdroj. Na porovnanie sa používajú 
iba relevantné, podstatné a overiteľné aspekty. Porovnania musia byť predložené 
bez skreslenia údajov, aby neboli zavádzajúce.

8.3.  Schvaľovanie propagačných materiálov

Propagačné materiály sú overené a schválené na úrovni manažmentu v súlade  
s internými postupmi spoločnosti, ktoré sú vytvorené na zaistenie toho, aby 
všetky propagačné materiály boli v súlade so všetkými platnými pravidlami  
a taktiež s SmPC. Jednotliví medicínski reprezentanti si nesmú pripravovať svoje 
vlastné propagačné materiály a všetky propagačné materiály sú pripravené 
príslušnými oddeleniami v súlade s internými postupmi spoločnosti.
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9.  Informačné alebo vzdelávacie  
materiály, predmety lekárskej potreby  
a drobné dary
Žiadne informačné alebo edukačné materiály, veci lekárskej potreby, darčeky 
(ani nepatrnej hodnoty), alebo dohody nesmú byť poskytnuté, ponúknuté alebo 
sľúbené  za účelom odporúčania, predpisovania, nákupu, dodávania, predaja 
alebo podávania liekov na lekársky predpis. 

Keď sa lieky propagujú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám opráv
neným vydávať lieky, zakazuje sa týmto osobám dodávať, ponúkať a sľubovať 
dary, peňažné a vecné výhody alebo prospech a to aj v prípade, ak by sa jednalo 
o predmety nepatrnej hodnoty.

10.  Vzorky
Vzorky, ktoré nie sú na predaj a sú dodávané v obmedzenom množstve, sa môžu 
rozdávať v súlade s národnými pravidlami a predpismi. Počas obmedzeného 
obdobia a iba výnimočne môžu byť vzorky poskytované zdravotníckym pracov
níkom kvalifikovaným na predpisovanie lieku, aby boli oboznámení s produktom, 
ale iba na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti podpísanej a datovanej 
príjemcom. Poskytovanie vzoriek je kontrolované tak, aby, bola zabezpečená 
zodpovednosť za poskytnuté vzorky. Medicínski reprezentanti sú riadne vy
školení na adekvátne zaobchádzanie so vzorkami, kým sú v ich držaní. Spolu  
so vzorkami je zdravotníckym pracovníkom poskytnutý súhrn charakteristických 
vlastností produktu a ďalšie príslušné vedecké informácie o produkte. Vzorky 
sa nesmú dávať ako podnet na odporúčanie, predpisovanie, nákup, dodávanie, 
predaj alebo podávanie liekov na lekársky predpis.

11.  Marketingoví pracovníci
11.1. Vzdelávanie

Medicínski reprezentanti spoločnosti vrátane reprezentantov zamestnaných na 
základe zmluvy s treťou stranou, ktorí navštevujú zdravotníckych pracovníkov 
za účelom propagácie produktov Spoločnosti musia byť riadne vyškolení, musia 
mať zodpovedajúce vedecké znalosti tak, aby mohli poskytovať presné a úpl
né informácie o produktoch, ktoré propagujú. To je zabezpečené pravidelným 
tréningovým programom pre všetkých medicínskych reprezentantov, ktorí sú 
školení o príslušných pravidlách.
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11.2.  Individuálne návštevy

Medicínski reprezentanti musia pracovať profesionálne, zodpovedne a eticky. 
Pri každej návšteve musia zdravotníckym pracovníkom poskytnúť súhrn cha
rakteristických vlastností produktu pre každý produkt, ktorý prezentujú. Medi
cínski reprezentanti by mali zabezpečiť, aby frekvencia, načasovanie a trvanie 
návštev u zdravotníckych pracovníkov, spolu so spôsobom, ako sú návštevy 
uskutočnené, nespôsobovalo žiadne nepríjemnosti. Medicínski reprezentanti 
nesmú použiť žiadny stimul alebo klamstvo s cieľom dosiahnuť stretnutie  
s príslušníkom zdravotníckej verejnosti. Na stretnutí alebo počas dohadovania 
si stretnutia  musia medicínski reprezentanti od začiatku podniknúť primerané 
kroky, aby zabezpečili, že nebudú zavádzať, pokiaľ ide o ich totožnosť alebo 
totožnosť spoločnosti, ktorú zastupujú.

11.3.  Povinnosť prijať hlásenia o nežiadúcich účinkoch lieku  a názoroch o 
produkte.

Medicínski reprezentanti musia mať pri sebe formulár na hlásenie nežiadúcich 
účinkov lieku (CIOMS) na každej návšteve a poskytnúť ho, ak sa to vyžaduje. 
Hlásenie o nežiadúcich účinkoch lieku sa musí následne posunúť osobe zod
povednej za farmakovigilanciu.

11.4.  Prieskum trhu a epidemiologický prieskum

Medicínsky reprezentant môže občas asistovať v marketingových a epidemio
logických prieskumoch. Povolenie na zahrnutie do prieskumu trhu a epidemio
logických prieskumov sú poskytnuté manažmentom podľa platných pravidiel. 
Medicínsky reprezentant môže zbierať údaje v elektronickej alebo papierovej 
verzii a musí ich predložiť príslušnej zodpovednej osobe. Zapojenie medicín
skeho reprezentanta do prieskumu trhu a epidemiologického prieskumu musí 
byť prísne oddelené od jeho propagačných aktivít a musí byť pod kontrolou 
manažmentu Spoločnosti.

12.  Podujatia a pohostinnosť
12.1.  Ciele

Účelom a zameraním všetkých propagačných, vedeckých alebo odborných 
stretnutí, kongresov, konferencií, sympózií, webinárov a iných podobných podu
jatí organizovaných alebo podporovaných Spoločnosťou (okrem iného vrátane 
návštev výskumných alebo výrobných zariadení alebo tréningov (´udalosť´) pre 
zdravotníckych pracovníkov je informovať o produktoch Spoločnosti a/alebo  
o predstavení vedeckých a /alebo edukačných informácií.

10        Kódex propagačných aktivít spoločnosti Krka Slovensko



12.2.  Miesto konania

Všetky podujatia organizované alebo podporované Spoločnosťou alebo v jej 
mene sa musia konať na vhodnom mieste, ktoré vyhovuje hlavnému účelu po
dujatia. Podujatie sa koná mimo Slovenskej Republiky iba, ak je organizované 
pre účastníkov z rôznych krajín alebo, ak sú príslušné zdroje alebo odborné 
znalosti, ktoré sú objektom alebo predmetom podujatia, dostupné iba v inej 
krajine. Spoločnosť sa musí vyhýbať využívaniu miest, ktoré sú známe svojimi 
zábavnými zariadeniami alebo ktoré možno považovať za extravagantné.

12.3.  Informácie

Propagačné informácie, ktoré sa objavujú na výstavných stánkoch alebo sa dis
tribuujú účastníkom na medzinárodných podujatiach, sa musia týkať produktov 
registrovaných na trhu, na ktorom sa akcia koná, alebo produktov registrovaných 
na trhoch odkiaľ sú účastníci, a preto sa môžu vzťahovať aj na produkty (alebo 
použitia), ktoré nie sú povolené v krajine, kde sa udalosť koná, pokiaľ

(a) každý takýto propagačný materiál je sprevádzaný vhodným vyhlásením 
označujúcim krajiny, v ktorých je produkt povolený, a objasňuje, že produkt 
alebo použitie nie je povolené v danej krajine;

(b) každý takýto propagačný materiál, ktorý odkazuje na informácie o predpi
sovaní (indikácie, varovania atď.), povolený v krajine alebo krajinách, v ktorých 
je výrobok povolený, by mal byť sprevádzaný vysvetľujúcim vyhlásením nazna
čujúcim, že podmienky registrácie sú medzinárodne odlišné.

12.4.  Pohostinnosť

Pohostinnosť môže byť ponúknutá  zdravotníckym pracovníkom v spojení  
s miestnym, národným alebo medzinárodným vedeckým a/alebo vzdelávacím 
podujatím organizovaným Spoločnosťou alebo treťou stranou. Takéto podujatia 
môžu byť  na Slovensku alebo v zahraničí. Pohostinnosť môže byť ponúknutá 
tiež v prípade návštevy závodu Spoločnosti.

Všetky formy pohostinnosti ponúkané zdravotníckym pracovníkom musia byť 
primerané a striktne obmedzené na hlavný účel podujatia. Ako všeobecné pravi
dlo platí, že poskytovaná pohostinnosť nesmie presiahnuť to, čo by zdravotnícki 
pracovníci boli pri takýchto príležitostiach bežne ochotní sami zaplatiť, a nesmie 
presiahnuť hlavný účel alebo vedeckú hodnotu podujatia. Pohostinnosť je ob
medzená na náklady spojené s registračnými poplatkami, ubytovaním, cestou 
a jedlom. Pohostinnosť je ponúknutá iba osobe, ktorá je kvalifikovaná zúčastniť 
sa podujatia. Trvanie pohostinnosti je ohraničené trvaním podujatia. Väčšina 
času podujatia musí byť venovaná vedeckému alebo vzdelávacieho programu.
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12.5.  Výstavy

Výstavy sú určené na šírenie vedeckých a odborných poznatkov a skúsenosti 
medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Na výstavnom stánku musí byť názov 
Spoločnosti zreteľne viditeľný a rozpoznateľný. Informačné alebo vzdelávacie 
materiály môžu byť na stánku dostupné. SmPC všetkých produktov, ktoré sú 
propagované, musia byť na stánku k dispozícii.

13.  Podpora vzdelávania
Spoločnosť môže podporovať vedecké, medicínske a farmaceutické vzdelávanie, 
ktoré prispieva k zvyšovaniu vedeckých vedomostí  zdravotníckych pracovníkov. 

Spoločnosť môže poskytovať podporu jednotlivým zdravotníckym pracovníkom 
alebo zdravotníckym organizáciám.

Podujatie, na ktorom sa podporuje účasť zdravotníckemu pracovníkovi, musí 
byť priamo spojené s terapeutickou oblasťou praktikovanou zdravotníckym 
pracovníkom. Podpora vzdelávania môže zahŕňať iba náhradu nákladov za re
gistračný poplatok, cestovné a ubytovanie. Nesmie obsahovať denné diéty ani 
iné náklady spojené s účasťou na podujatí a nemôže byť rozšírená na rodinných 
príslušníkov alebo sprevádzajúce osoby.

Cieľom podpory vzdelávania poskytovanej Spoločnosťou je uľahčiť šírenie naj
novšieho vedeckého vývoja, poznatkov a lekárskych praktických odporúčaní 
medzi zdravotníckymi pracovníkmi, a tým prispievať k ich odborným znalostiam. 
Spoločnosť sa zameriava na budovanie svojho pozitívneho imidžu v zdravotníckej 
komunite prostredníctvom príspevkov k získavaniu nových poznatkov.

14.  Servis a poradenstvo
14.1.  Zdravotnícki pracovníci

Spoločnosť môže angažovať zdravotníckych pracovníkov, či už v skupinách alebo 
individuálne, na poskytovanie služieb, ako je vedenie stretnutí a prednášanie 
na stretnutiach, účasť na lekárskych alebo vedeckých štúdiách a školeniach, 
ktorí slúžia ako odborníci na stretnutiach poradných výborov a zúčastňujú sa 
prieskumu trhu alebo epidemiologického výskumu, ak takáto účasť zahŕňa 
odmeňovanie a / alebo cestovanie. Dohody, ktoré sa vzťahujú na tieto konzul
tácie a iné služby, ktoré sú do určitej miery relevantné s konkrétnou dohodou, 
musia spĺňať nasledovné kritéria:

a) Oprávnená potreba služieb bola jasne identifikovaná skôr, ako sú tieto 
služby požadované a pred uzavretím dohôd s potenciálnymi konzultantami;
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b) Je uzatvorená písomná zmluva alebo dohoda, ktorá špecifikuje povahu 
služieb, ktoré sa majú poskytovať, a na základe bodu (c) nižšie, základ pre 
platenie týchto služieb;

c) Odmena za služby je primeraná a odráža reálnu trhovú hodnotu poskyto
vaných služieb;

d) Odmena sa poskytuje iba za vykonanú prácu;

e) Výber konzultantov je v priamej súvislosti so zistenou potrebou a osoby 
zodpovedné za výber konzultantov musia mať odborné znalosti potrebné 
na vyhodnotenie, či konkrétni zdravotnícki pracovníci spĺňajú tieto kritériá;

f) Počet zapojených zdravotníckych pracovníkov nie je vyšší ako počet pri
merane potrebný na dosiahnutie zistenej potreby;

g) Spoločnosť vedie príslušné záznamy a náležite využíva služby poskytované 
konzultantmi;

h) Najatie zdravotníckeho pracovníka na poskytovanie príslušnej služby nie je 
podnetom na odporúčanie, predpisovanie, nákup, dodávanie, predaj alebo 
podávanie konkrétneho produktu.

Spoločnosť Krka podporuje všetko úsilie vynaložené na zabezpečenie transpa
rentnosti pri všetkých prevodoch hodnoty medzi farmaceutickými spoločnosťami 
a zdravotníckymi pracovníkmi a dodržiava všetky príslušné pravidlá a legislatívu, 
pričom osobitnú pozornosť venuje dodržiavaniu príslušných pravidiel ochrany 
osobných údajov.

14.2.  Zdravotnícke organizácie

Zmluvy medzi spoločnosťou a inštitúciami, organizáciami alebo združeniami 
zdravotníckych pracovníkov, podľa ktorých tieto inštitúcie, organizácie alebo 
združenia poskytujú Spoločnosti akýkoľvek typ služieb, sú povolené iba vtedy, 
ak tieto služby (alebo iné financovanie):

(a) Podporujú zdravotnú starostlivosť alebo výskum a vývoj;

(b) Nepredstavujú podnet na odporúčanie, predpisovanie, nákup, dodávanie, 
predaj, podávanie konkrétnych liekov na lekársky predpis;

(c) Akákoľvek odplata za poskytnuté služby nepresahuje hodnotu služby;

(d) Odmena nezávisí od predpisovania alebo odporúčania produktov a nijaká 
podmienka tohto typu nemôže byť vyjadrená ani naznačená.
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15.  Dary
Dary, granty a iné benefity inštitúciám, organizáciám alebo združeniam zloženým 
zo zdravotníckych pracovníkov a / alebo poskytujúcim zdravotnú starostlivosť 
alebo uskutočňujúcim výskum sú povolené, iba ak:

(a) Sú poskytnuté na podporu zdravotnej starostlivosti alebo výskumu;

(b) Sú zdokumentované a vedené spoločnosťou; a

(c) Nepredstavujú podnet na odporúčanie, predpisovanie, nákup, dodávanie, 
predaj alebo podávanie konkrétnych liekov na lekársky predpis.

16.  Pacientske organizácie 
V súlade s poslaním spoločnosti Krka môže Spoločnosť poskytnúť finančnú 
podporu a / alebo nefinančnú podporu pacientskym organizáciám v prospech 
zdravotnej starostlivosti alebo spoločnosti. Spoločnosť sa neusiluje o žiadny 
vplyv na aktivity a / alebo materiály pacientskych organizácií, ktoré podporujú, 
z dôvodu obchodných záujmov Spoločnosti.

17.  Zverejňovanie prevodov hodnôt 
zdravotníckym pracovníkom, organizá-
ciám a pacientskym organizáciám
Transparentné vzťahy a interakcie medzi Spoločnosťou a zdravotníckymi pra
covníkmi, zdravotníckymi organizáciami a organizáciami pacientov pomáhajú 
pri informovanom rozhodovaní a pri predchádzaní neetickému a nezákonnému 
správaniu. 

Spoločnosť zverejňuje všetky prevody hodnôt tak, ako je to požadované zákonom. 

Prevody hodnôt zahŕňajú všetky formy hodnôt, ktoré sú ponúkané alebo transfe
rované Spoločnosťou (priamo alebo nepriamo pomocou tretej strany) príjemcovi, 
vrátane peňažných platieb alebo nepeňažných plnení.

18.  Zodpovednosť
Medicínski reprezentanti a všetci pracovníci marketingu sú zodpovední za 
poskytovanie pravdivých, presných a základných informácií zodpovedajúcich 
Súhrnu charakteristických vlastností produktu. Medicínski reprezentanti a všetci 
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pracovníci marketingu sú zodpovední za súlad všetkých ich činností so všetkými 
platnými pravidlami.

Marketingoví manažéri sú zodpovední za súlad všetkých marketingových aktivít 
so všetkými platnými pravidlami.

Riaditeľ spoločnosti je zodpovedný za súlad všetkých aktivít (vrátane zverejňo
vania prevodov) so všetkými platnými pravidlami.

Riaditeľ spoločnosti a Marketingoví manažéri sú zodpovední za pravidelné ško
lenia a vzdelávanie pracovníkov marketingu o všetkých príslušných pravidlách. 

Všetci zamestnanci zapojení do marketingových aktivít musia byť oboznámení 
s obsahom  Kódexu pomocou elearningového systému eCampus alebo pre
zentáciou na cycle mítingu a každoročne opakovať školenie prostredníctvom 
elearningového systému eCampus alebo prezentácií na cycle mítingoch.

Porušenie Kódexu môže predstavovať porušenie pracovných povinností  
a môže viesť k disciplinárnemu konaniu a /alebo k riadnemu alebo mimoriadnemu 
ukončeniu pracovného pomeru zamestnanca.

Kódex  musí byť revidovaný každých päť rokov.

19.  Uplatňovanie
Ustanovenia Kódexu musia byť v spoločnosti Krka Slovensko s.r.o. rešpektované. 

Akékoľvek porušenie ustanovení kódexu sa považuje za porušenie pracovných 
povinností zamestnancov podľa platných pravidiel.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Referenčné dokumenty

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach 362/2011 Z.z.;

Zákon o reklame 147/2001 Z.z.;

Etický kódex Asociácie pre generické a biosimilárne lieky GENAS

Kódex Správania sa spoločnosti Krka

Pravidlá o prevencii, odhaľovaní a vyšetrovaní podvodov.

História

Dátum prípravy: November 2020 

Distribučný zoznam

Riaditeľ

Marketing Manager

Head of Services

Všetci zamestnanci marketingu

Kódex propagačných aktivít spoločnosti Krka Slovensko  je zverejnený na inter
nom úložisku a webovej stránke spoločnosti Krka Slovensko.
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