
 

Novartis Slovakia, s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovenská republika; ID No: 36 723 304; VAT No: 
SK2022302425; OR OS BA I, Sro, 44016/B; Tel.: +421 2 50706111; E-mail: info.sk@novartis.com 

Compliance 

 
 
 
Pacientske organizácie,  
ktorým bola poskytnutá finančná, 
nefinančná alebo nepriama 
pomoc za rok 2018 
 
Toto zverejnenie sa vykonáva na základe článku 9.4.1 Etického kódexu Asociácie 
inovatívneho farmaceutického priemyslu. 
 
V Bratislave dňa 22. marca 2019  
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Názov príjemcu Podstata podpory Hodnota podpory 
/ platba za služby 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Osveta v časopise Okamih ohľadom prevencie zrakových porúch 1 259 € 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Edukácia verejnosti počas verejnej zbierky Biela pastelka 2018 5 000 € 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mediálny priestor v časopise Okamih 890 € 
Združenie Sclerosis multiplex Nádej Príspevok na chod denného stacionára, cvičenie a rehabilitácia pre SM pacientov 8 000 € 
Združenie Sclerosis multiplex Nádej Nákup vianočných darčekov pre zamestnancov spoločnosti z chránenej dielne 2 874 € 

Združenie Sclerosis multiplex Nádej Partnerstvo pri podujatí Od Tatier k Dunaju: Zvýšenie povedomia verejnosti o skleróze 
multiplex 6 000 € 

Združenie Sclerosis multiplex Nádej Partnerstvo pri príprave výučbového videa s cvičením DDP joga 5 000 € 

CML life o.z Podpora celoslovenského stretnutia pacientov s diagnózou chronická myelocytová 
leukémia (CML) 1 000 € 

CML life o.z Podpora pacientskej organizácie počas dňa povedomia o chronickej myelocytovej 
leukémii (CML) 6 500 € 

Občianske združenie DAR ŽIVOTA Zvýšenie povedomia o darcovstve orgánov cez príbehy transplantovaných pacientov 
(kniha) 3 000 € 

Zväz diabetikov Slovenska Medzinárodný kongres Diabetickej federácie 2017 - letenky a ubytovanie pre 
pacientskych zástupcov 2 100 € 

Zväz diabetikov Slovenska XXVIII. Dia dni Liptovský Mikuláš - zvýšenie povedomia o diabete 1 000 € 

Zväz diabetikov Slovenska Partnerstvo pri podujatí Festival diabetu - edukačné podujatie pre pacientov s 
diabetom 1 000 € 

Slovenský pacient občianske združenie Osveta týkajúca sa migrény na www.slovenskypacient.sk 3 200 € 

Slovenský zväz Sclerosis multiplex Partnerstvo projektu MARS 2018 - význam pohybu pre pacientov so sklerózou 
multiplex 200 € 

Slovenský zväz Sclerosis multiplex Mediálny priestor v pacientskom časopise NÁDEJ 500 € 

Slovenský zväz Sclerosis multiplex Partnerstvo pri podujatí Svetový deň sklerózy multiplex - zvýšenie povedomia o 
ochorení 1 000 € 

Slovenský zväz Sclerosis multiplex Partnerstvo pri podujatí Abilympiáda - zvýšenie povedomia o skleróze multiplex 2 000 € 
Slovenský zväz Sclerosis multiplex Partnerstvo pri stretnutí Európskej platformy sklerózy multiplex (EPMS) 1 000 € 
Slovenský zväz Sclerosis multiplex Partnerstvo pri organizácii edukačného seminára pre pacientov so sklerózou multiplex 8 000 € 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR Partnerstvo pri organizácii konferencie určenej zástupcom pacientskych organizácií, 
odbornej verejnosti a zástupcom médií 2 500 € 

Združenie pacientov s hematologickými malignitami Edukácia pacientov prostredníctvom časopisu Krvinka a iných tlačovín 8 420 € 
Liga proti reumatizmu na Slovensku Partnerstvo pri organizácii edukačno-motivačného kurzu 4 000 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Partnerstvo k Svetovému dňu reumatizmu 2018 za účelom zvýšenia povedomia o 
ochorení 5 000 € 

HERKLUB SLOVENSKO Podpora regionálneho edukačného programu pre pacientky s rakovinou prsníka 1 000 € 
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Mediálny priestor v pacientskom časopise 500 € 
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Partnerstvo pri podujatí Deň kože, deň dotykov 2018 500 € 
Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s 
kožným ochorením Partnerstvo - Zvýšenie povedomia o chronických kožných ochoreniach 1 500 € 
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Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s 
kožným ochorením 

Partnerstvo v mediálnej kampani za účelom zvýšenia povedomia o kožných 
ochoreniach 2 000 € 

Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s 
kožným ochorením Partnerstvo pri podujatí Svetový deň psoriázy 2018 3 500 € 

OZ Únia pre zdravšie srdce Partnerstvo pri podujatí Beh srdca 2018 8 000 € 
OZ Hlas nášho srdca Partnerstvo v kampani Červené ponožky 5 000 € 

OZ Hlas nášho srdca Partnerstvo pri podujatí Deň zdravého srdca 5 000 € 
Zväz diabetikov a edukátorov Slovenska Partnerstvo pri podujatí XIV. Michalovský Dia deň 400 € 

o.z. NIE RAKOVINE - Europacolon Slovensko Podpora vzdelávacieho pacientskeho seminára o rôznych aspektoch onkologických 
ochorení 5 000 € 

Klub cystickej fibrózy Partnerstvo pri konferencii pre pacientov o starostlivosti a liečbe cystickej fibrózy 1 000 € 

DiaNovum/MediNovum Partnerstvo pri edukačnom seminári za účelom zvýšenia povedomia o diabete, 
význame prevencie a liečby 1 000 € 

OZ Migréna je choroba Podpora edukačnej kampane Migréna je choroba - Vytvorenie webovej stránky a 
Facebook stránky, tlač materiálov a PR kampaň. 15 132 € 

Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež s 
kožným ochorením Poskytnutie edukačných materiálov o ochorení 330 € 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Poskytnutie edukačných materiálov o ochorení 712 € 
Liga proti reumatizmu na Slovensku Poskytnutie edukačných materiálov o ochorení 3 020 € 
OZ Hlas nášho srdca Poskytnutie edukačných materiálov o ochorení 668 € 

OZ Hlas nášho srdca Poskytnutie edukačných materiálov o ochorení - videospot o srdcovom zlyhávaní 6 300 € 
 
 


