
Systém overovania konferencií 
 

Systém overovania konferencií kontroluje súlad vzdelávacích 

podujatí organizovaných tretími stranami (konferencií a 

školení) s Kódexom etickej podnikovej praxe MedTech 

Europe. Následne vydá pre našich členov záväzné rozhodnutie 

o vhodnosti finančnej podpory takejto udalosti cez 

vzdelávacie granty, propagačné aktivity (napr. stánky) alebo 

satelitné sympóziá. O systéme overovania konferencií sa 

dozviete viac na www.ethicalmedtech.eu. 

 

Prísnejšie pravidlá pre vzdelávacie 

granty: čo sa pre spoločnosti od roku 

2017 zmení? 
 

1. Členské spoločnosti zverejnia vzdelávacie granty 

poskytované ZO, zabezpečia väčšiu transparentnosť 

finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie 

lekárov. 

2. Konferencie podporované členskými spoločnosťami budú 

musieť dodržiavať pravidlá systému overovania 

konferencií.  

3. Členské spoločnosti budú môcť poskytovať granty, 

charitatívne dary, štipendiá alebo členstvá iba ZO a nikdy 

nie jednotlivcom. 

4. Spoločnosti budú môcť určiť kategórie OSZ, ktorí sa budú 

môcť uchádzať o grant, no nebudú môcť vyberať 

jednotlivých OSZ. 

5. Spoločnosti budú aj naďalej vyžadovať, aby ZO podpísalo 

zmluvu, ktorou sa stanovia podmienky pre udelenie 

vzdelávacieho grantu, charitatívneho daru, stáže alebo 

členstva. 

6. Spoločnosti budú musieť stanoviť vnútorné a nezávislé 

procesy na základe objektívnych kritérií, ktorých cieľom je 

vyhodnotiť žiadosť o grant. 

 

 

Náš obnovený záväzok podporiť 

vzdelávanie lekárov. 

Nový kódex je jasnou správou zo strany priemyslu 

zdravotníckych technológií. Chceme zabezpečiť a chrániť 

naše vzťahy s odborníkmi tým, že prijmeme jasné a prísne 

pravidlá samoregulácie. 

Náš priemysel je stále plne odhodlaný podporiť nezávislé 

vzdelávanie lekárov. Tento cieľ chceme dosiahnuť pomocou 

nezávislých tretích strán. Nezávislá tretia strana tak bude 

rozhodovať o tom, ktorí OSZ dostanú financie. 

  

od diagnóze k lieku 

 

Pre viac informácií o Kódexe etickej podnikateľskej praxe 

MedTech navštívte www.medtecheurope.org alebo kontaktujte 

právne oddelenie MedTech Europe na 

ethics@medtecheurope.org 

O MedTech Europe 

MedTech Europe je združenie európskych priemyselných 

asociácií zdravotníckej techniky. V súčasnej dobe má dvoch 

členov: EDMA, ktorý zastupuje európsky priemysel zaoberajúci 

sa in vitro diagnostikou a Eucomed, ktorý zastupuje európsky 

priemysel so zdravotníckymi pomôckami. 

MedTech Europe podporuje vyvážené politické prostredie, 

ktoré pomáha priemyslu zdravotníckych technológií uspokojiť 

rastúce potreby a očakávania v sektore zdravotníctva. Taktiež 

propagujeme pridanú hodnotu nášho priemyslu a zároveň 

verejnosti ukazujeme, ako medicínske technológie môžu 

pomôcť zachrániť a zlepšiť život a zároveň podporujeme ideu 

udržateľného systému zdravotnej starostlivosti. 

www.medtecheurope.org 

 

 

 

Podpora vzdelávania lekárov a 

interakcie so zdravotníckymi 

organizáciami. 

 

Kódex etickej podnikovej praxe 

MedTech Europe 

 

http://www.ethicalmedtech.eu/


Spoločný Kódex etickej podnikovej 

praxe 

• Nový Kódex etickej podnikovej praxe MedTech Európa 

stanovuje prísne, jasné a transparentné pravidlá pre 

vzťahy s odborníkmi na starostlivosť o zdravie (OSZ) 

a zdravotníckymi organizáciami (ZO), vrátane udalostí 

organizovanými spoločnosťami, dohôd s poradcami, 

výskumu a finančnej podpory vzdelania lekárov. 

• Nový Kódex sa vzťahuje aj na spoločnosti zaoberajúce sa 

in vitro diagnostikou a lekárskymi prístrojmi, ktoré sú 

členom MedTech Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš nový Kódex v skratke. 

Sponzorský model pre akcie organizované tretími stranami 

(napr. konferencie, kongresy atď.): 

 Od 1. januára 2018 naši členovia už nebudú poskytovať priamu 

finančnú podporu jednotlivým OSZ pre účasť na akciách 

organizovaných tretími stranami. Táto podpora sa po novom 

bude poskytovať cez vzdelávacie granty poskytované priamo 

ZO.  

Transparentnosť vzdelávacích grantov:  

• Od 1. januára 2018 budú naši členovia uverejňovať vzdelávacie 

granty poskytované ZO (napr. podpora konferencií, štipendií a 

stáží). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky akcie organizované alebo podporované členmi musia 

spĺňať všeobecné kritériá: 

• Všetky akcie ZO musia prebiehať na vhodných miestach 

s primeraným občerstvením, pozvaní si nemôžu priviesť hostí, 

manželov či manželky, atď.  

• Kategória širšieho sponzoringu si bude vyžadovať schválenie 

od preverovacieho systému konferencií (napríklad 

poskytovanie vzdelávacích grantov, propagačná činnosť, 

napr. stránky, atď.  

Zásadná zmena: nové spôsoby ako podporiť nezávislé kontinuálne vzdelávanie lekárov 

   Počas roka 2016 

Priamy sponzoring 

Spoločnosti si vyberú jednotlivých OSZ a finančne podporia ich účasť na 

akciách organizovaných tretími stranami. 

 

Táto podpora zvyčajne pokrýva časť alebo plnú výšku nákladov na 

cestu, ubytovanie a registračné poplatky. 

Vzdelávacie granty 

Spoločnosti udeľujú vzdelávacie granty nemocniciam, lekárskym 

organizáciám a iným tretím stranám. Patria medzi ne aj granty na 

podporu účasti OSZ na akciách organizovaných tretími stranami a 

zvyčajne pokrývajú časť alebo plnú výšku nákladov na cestu, ubytovanie 

a registračné poplatky. 

 

Príjemca grantu si následne zvolí, ktorých OSZ podporí. 

Od 1. januára 2017 

Príjemca grantu si následne zvolí, ktorých OSZ podporí. 

Priamy sponzoring 

 

Povolené 

Vzdelávacie granty 

Od 1. januára 2017 

Priamy sponzoring 

Nepovolené 

Vzdelávacie granty 

Prísnejšie pravidlá 

Príjemca grantu si následne zvolí, ktorých OSZ podporí. 

Prísnejšie pravidlá 


