
Celé meno
ZP: Mesto hlavnej praxe                     

ZO:  mesto, kde sú 
zaregistorvané 

Krajina hlavnej 
praxe Sídlo praxe (adresa)

Unikátny miestny 
identifikátor krajiny 

VOLITEĽNÉ

Sponzorské dohody 
s ZO / tretími 

stranami, ktorých 
najmú ZO na 

zorganizovanie 
podujatia

Registračné poplatky Cestovné a 
ubytovanie Poplatky (fees)

Súvisiace výdavky 
dohodnuté v 

poplatkoch za služby 
alebo konzultačné 

zmluvy 

Neuvedené Neuvedené Súhrnné Súhrnné Súhrnné Súhrnné Voliteľné

Neuvedené Neuvedené Číslo Číslo Číslo Číslo Voliteľné

Neuvedené Neuvedené % % % % Neuvedené

Pro neurológia o.z. Nitra SK Bellova 12 4165 4165

Mozog a srdce o.z. Bratislava SK Koceľova 4 3703 3703
DomA - Pracujeme spolu, aby sa aj sociálne vylúčený človek 
cítil ako doma o.z. Michalovce SK Školská 1418/3 2000 2000

LEK-OR, združenie lekárov Oravy o.z Oravská Jasenica SK Oravská Jasenica 85 2200 2200

Slovenská asociácia aterosklerózy o.z. Limbová 14 SK Bratislava 5000 5000

Slovenská diabetologická spoločnosť o.z. Legionárska 4 SK Bratislava 20000 20000

OZ pri Neurologickej klinike FN LP a LFUPJŠ Košice o.z. Rastislavova 43 SK Košice 10000 10000

Slovenská asociácia srdcových arytmií o.z. Pod Krásnou hôrkou 1 SK Bratislava 92000 92000

Občianske združenie Horného Gemera o.z. Komenského 25 SK Rožňava 2500 2500

Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 SK Bratislava 10000 10000

Súhrnné Súhrnné Súhrnné Súhrnné Súhrnné Súhrnné Voliteľné

Číslo Číslo Číslo Číslo Číslo Číslo Voliteľné

% % % % % % Neuvedené

CELKOVÁ SUMA VOLITEĽNÉ

Súhrnná výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov

Prevody hodnôt, ktoré podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2016 nahlásené na http://www.nczisk.sk/Medicinska-statistika/Zverejnovanie_na_zaklade-zakona_362-2011_liekoch_zdravotnickych_pomockach nie sú 
súčasťou tohto reportu. Predkladaná správa obsahuje len tie prevody hodnôt za rok 2016 (1.1.2016-31.12.2016), ktoré podľa rozdielov  v definícii  EFPIA a lokálnej legislatívy neboli zverejnené; pre zaradenie do obdobia je rozhodujúci dátum platby pri peňažnom plnení a dátum realizácie  
pri nepeňažnom plnení.

Štandardizovaný vzor (šablóna) pre zverejnenie
Boehringer Ingelheim

Dotácie a granty pre 
ZO

Príspevky na náklady poduatí Poplatok za služby a konzultácie

       CELKOM       
VOLITEĽNÉ 

Prevody hodnôt, ktoré podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2016 nahlásené na http://www.nczisk.sk/Medicinska-statistika/Zverejnovanie_na_zaklade-zakona_362-2011_liekoch_zdravotnickych_pomockach nie sú súčasťou tohto reportu. 
Predkladaná správa obsahuje len tie prevody hodnôt za rok 2016 (1.1.2016-31.12.2016), ktoré podľa rozdielov  v definícii  EFPIA a lokálnej legislatívy neboli zverejnené; pre zaradenie do obdobia je rozhodujúci dátum platby pri peňažnom plnení a dátum realizácie  pri nepeňažnom plnení.

Prevody hodnôt, ktoré podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2016 nahlásené na http://www.nczisk.sk/Medicinska-statistika/Zverejnovanie_na_zaklade-zakona_362-2011_liekoch_zdravotnickych_pomockach nie sú súčasťou 
tohto reportu. Predkladaná správa obsahuje len tie prevody hodnôt za rok 2016 (1.1.2016-31.12.2016), ktoré podľa rozdielov  v definícii  EFPIA a lokálnej legislatívy neboli zverejnené; pre zaradenie do obdobia je rozhodujúci dátum platby pri peňažnom plnení a dátum realizácie  pri 

nepeňažnom plnení.VÝ
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 % celkových prevodov hodnôt na jednotlivé org. 

SÚHRNNÉ ZVEREJNENIE

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA  - jeden riadok na ZO (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatné ZO budú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byť k dispozícii len za konzultácie jednotlivých príjemcov alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE - keď informácie nemôžu byť z právnych dôvodov zverejnené podľa jednotlivých organizácií

ZVEREJNENIE INDIVIDUÁLNEHO MENA - jeden riadok na HCP (t.j. všetky prevody hodnoty počas roka na samostatné HCP budú uvedené ako súhrn: rozpis podľa položiek by mal byť k dispozícii len za konzultácie jednotlivých príjemcov alebo verejných orgánov, podľa vhodnosti)

Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) 

INÉ, NEZAHRNUTÉ VYŠŠIE -  keď informácie nemôžu byť z právnych dôvodov zverejnené podľa jednotlivcov

Počet príjemcov (zoznam s menami, podľa vhodnosti) 

 % celkových prevodov hodnôt na jednotlivcov 

Súhrnná výška pripísateľná prevodom hodnoty na takýchto príjemcov 
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