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Compliance 

 
 
 
Pacientske organizácie,  
ktorým bola poskytnutá finančná, 
nefinančná alebo nepriama 
pomoc za rok 2020 
 
Toto zverejnenie sa vykonáva na základe článku 9.4.1 Etického kódexu Asociácie 
inovatívneho farmaceutického priemyslu. 
 
V Bratislave dňa 31. marca 2021  
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Názov príjemcu Podstata podpory Hodnota 
podpory 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise 890,00 € 

Deťom s rakovinou n.o. Príprava a tlač edukačných materiálov o jednotlivých typoch leukémie pre pacientov a 
rodičov 5 000,00 € 

DAR ŽIVOTA Grant na výrobu videa - "Život pred a po transplantácií srdca" 1 500,00 € 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Grant - Biela pastelka 2020 - podpora edukácie ľudí so zrakovým postihnutím cez 
verejnú zbierku  5 000,00 € 

SMILE  N.O. Edukácia a podpora aktivít pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov  5 000,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Podpora edukačných aktivít 1 500,00 € 

OZ Hlas nášho srdca Kampaň na zvýšenie povedomia o srdcovom zlyhávaní 8 000,00 € 

OZ Hlas nášho srdca Kampaň na zvýšenie povedomia o srdcovom zlyhávaní 2 000,00 € 

Migréna je choroba Prednáška pacienta s migrénou pre interné účely 87,50 € 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Dar v rámci COVID 19 podpory pacientskych organizácii na zakúpenie IT techniky pre 
sociálnych asistentov UNSS 2 259,00 € 

Slovenský zväz sclerosis multiplex Podpora konferencie k 30. výročiu založenia organizácie 3 500,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise 498,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise 498,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Dar v rámci COVID 19 podpory pacientskych organizácii - webinár pre pacientov, 
videá s jogovým cvičením pre reumatikov 3 250,00 € 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise 1 000,00 € 

NIE RAKOVINE Podpora organizácie 3. ročníka konferencie „Onkológia na Slovensku: realita vs. 
očakávania“  6 000,00 € 

CML life Podpora webovej stránky pre zlepšenie možnosti edukácie pacientov s CML 8 540,00 € 

Združenie sclerosis multiplex NÁDEJ Grant na podporu rehabilitácie pacientov so sklerózou multiplex 3 000,00 € 

Združenie sclerosis multiplex NÁDEJ Partnerstvo podujatia "Od Tatier k Dunaju" 6 000,00 € 

Slovenský zväz sclerosis multiplex Partnerstvo podujatia "Abilympiáda" 2 000,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Partnerstvo pri edukačnom programe 4 000,00 € 

Slovenský pacient Príprava a tlač edukačných materiálov - brožúra o migréne 2 000,00 € 

Slovenský zväz sclerosis multiplex Podpora Svetového dňa sklerózy multiplex 500,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Podpora Svetového dňa reumatizmu 3 500,00 € 

Asociácia na ochranu práv pacientov Podpora výročnej konferencie organizácie 2 000,00 € 

Migréna je choroba Kampaň na zvýšenie povedomia o migréne 3 000,00 € 

Nadácia detského kardiocentra Grant na podporu vzdelávania detí so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami 11 500,00 € 

Zväz diabetikov Slovenska Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise Diaživot 1 000,00 € 

Slovenský pacient Príprava a tlač edukačných materiálov pre všeobecných lekárov - "Ako včasne 
rozpoznať príznaky spondyloartridídy" 1 150,00 € 

Slovenský pacient Príprava a tlač edukačných materiálov - brožúra o migréne 820,00 € 
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NIE RAKOVINE Podpora organizácie kampane „Ružový október“ 18 000,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise 498,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise 498,00 € 
Združenie pacientov s hematologickými 
malignitami Edukačné videá týkajúce sa ochorenia pre pacientov  2 000,00 € 

Zväz diabetikov Slovenska Podpora konferencie k 30. výročiu založenia organizácie 5 000,00 € 

Zväz diabetikov Slovenska Mediálny priestor pre osvetovú kampaň v pacientskom časopise 1 000,00 € 

Liga proti reumatizmu na Slovensku Vytvorenie a tlač - Edukačné materiály pre pacientov 4744,00 €  
 
 


