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Termín Definícia 

Korporátny rozsah Spoločnosť GSK vydá jednu správu pre každú krajinu, v ktorej sa zobrazia všetky 

prevody hodnôt, ktoré zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám v 

tejto krajine vykonali spoločnosti GSK, GSK Consumer Healthcare a spoločnosť ViiV 

Healthcare. 

 

Dátum 

vykazovania 

Spoločnosť GSK definovala dva typy prevodov hodnôt pre účely dátumu vykazovania:  

- Peňažný prevod hodnoty je platba peňazí, ktoré spoločnostť GSK uskutočnila 

zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám buď priamo, alebo 

prostredníctvom sprostredkovateľa (napríklad poplatky za službu). Dátum vykazovania 

týchto prevodov hodnôt bude skutočným dátumom platby bez ohľadu na to, kedy k 

udalosti došlo (napríklad pri zaplatení poplatku za poradenstvo, nie v čase, keď sa 

práca uskutočnila).  

- Nepeňažný prevod hodnoty je výhoda prijatá od spoločnosti GSK buď priamo, alebo 

prostredníctvom sprostredkovateľa bez peňažnej platby (napríklad letenka alebo 

registrácia kongresu zaplatená cestovnej kancelárii alebo organizátorovi podujatí). 

Dátumom vykazovania týchto prevodov hodnoty bude dátum udalosti (napríklad kedy 

sa kongres uskutočnil). 

 

Daň z pridanej 

hodnoty 

 

Spoločnosť GSK sa rozhodla vykazovať hodnoty vrátane DPH všade tam, kde je to 

možné, z dôvodu zložitosti režimov DPH v celej Európe a nekonzistentnosti toho, či 

DPH môže alebo nemusí byť splatná v závislosti od toho, kde sa transakcia 

uskutočnila, a krajiny pobytu zdravotníckeho pracovníka alebo zdravotníckej 

organizácie. Všetky ostatné dane sú zahrnuté vo vykazovaných hodnotách. 

 

Konverzie mien 

 

GSK zaznamenáva prevody hodnôt v mene, v ktorej sa transakcia uskutočnila. Správa 

zobrazí všetky hodnoty v mene krajiny, v ktorej sa správa vykonáva.  

 

Zdravotnícky 

pracovník 

zamestnaný 

spoločnosťou GSK 

GSK nebude vykazovať platby vyplatené zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú 

zamestnaní v GSK ako zamestnanci. GSK sa domnieva, že by nebolo vhodné zverejniť 

mzdu, bonus, výdavky a benefity zamestnanca. 

 

Distribútori 

 

Ak je distribútor zapojený do propagácie liekov v mene členskej spoločnosti v krajine 

EFPIA, a preto je pod prevádzkovou kontrolou a vedením tejto členskej spoločnosti, 

potom jeho činnosti podliehajú vykazovaniu členskou spoločnosťou v tejto krajine. V 

takýchto prípadoch spoločnosť GSK poskytne údaje ako samostatnú správu 

distribútora (s použitím štruktúry uvedenej v zozname 2 kódexu EFPIA) na základe 

vlastnej metodiky a politík distribútora. 

 

Viacročné zmluvy 

 

Prevody hodnôt sa vykazujú k príslušnému dátumu vykazovania (dátum platby alebo 

dátum udalosti – pozri vyššie) bez ohľadu na trvanie zmluvy. 
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Prevody hodnôt, ktoré podliehajú zverejňovaniu podľa Zákona č. 362/2011 o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach a boli za rok 2020 nahlásené na  Sumárne správy o výdavkoch na 

propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia (nczisk.sk) 

nie sú súčasťou tohto reportu.  

Predkladaná správa obsahuje len tie prevody hodnôt za rok 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), ktoré 

podľa rozdielov v definícii EFPIA a lokálnej legislatívy neboli zverejnené.  

 

Distribútor PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.  ("Phoenix") sa podieľa na propagácii liekov v 

mene spoločnosti GSK na Slovensku. Prevody hodnôt vykonané zdravotníckym 

pracovníkom/zdravotníckym organizáciám vykazuje miestny subjekt Phoenix samostatne na 

https://www.nczisk.sk a mali by sa zvážiť spolu s prevodmi hodnôt vykonanými priamo spoločnosťou 

GSK. 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx__;!!AoaiBx6H!271MyPJzXn24sBTv_ApLXa9z79CvNKFkufFUI13z54YUfisIFCjb0So1SjZssuNT9WGaPJiGjWtVqMtXKz48YrdNzqoLFUFg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Zverejnovanie_podla_zakona_liekoch_zdravotnickych_pomockach/Sumarne_spravy_o_vydavkoch/Pages/default.aspx__;!!AoaiBx6H!271MyPJzXn24sBTv_ApLXa9z79CvNKFkufFUI13z54YUfisIFCjb0So1SjZssuNT9WGaPJiGjWtVqMtXKz48YrdNzqoLFUFg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.nczisk.sk__;!!AoaiBx6H!x0WnK86-NLijtuyBbnJKDKA6b2bcdGuRstNmDWPyw0vZ6V9LxTKcI7AjyxV4ZvGrcO0EFs4Kj6FFmYb34_cSijMfgb1QGBc3$

