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PROJECT BACKGROUND AND DESIGN

Vantage performs several qualitative and quantitative market researches in the 

area of treatment of diabetes mellitus every year. Based on these insights we 

decided to conduct a series of focus group discussions about the use of GLP1, as in 

this treatment class there are new indications and new possibilities - not to 

mention the one expected with much excitement - reimbursement of oral GLP1.

We plan to conduct 2 + 2 online discussions with respondents from all regions

across Slovakia. Data will be available in 2 waves, in May and June 2021.
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PROJECT OVERVIEW

Methodology

Target group

Sample size

Length of discussion

Project output

• Qualitative research: online focus group discussion (FGDs)

• Diabetologists

• 90 minutes

• Project output is complex analytical report in PPT format in Slovak language

• N=28, 4 discussions with 7 respondents each
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FINANCIAL INVESTMENT
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FINANCIAL INVESTMENT

Total price Wave 1 (data from 2 FGDs delivered in May 2021)                                                                  6 840 €

Total price Wave 2 (data from another 2 FGDs delivered in June 2021)                                                   6 840 €

Price is excluding VAT.



©2021 Vantage Ltd., all rights reserved. pg7

OUR TEAM AND EXPERIENCE
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Vantage is a market research agency conducting all types 
of qualitative and quantitative research, with special 
emphasis on Healthcare industry.

WHAT WE DO

Based on our complex analytical final report we formulate 
our recommendations and structured action plan.

WHAT YOU GET

WHO IS VANTAGE?

We put at your disposal experienced staff who advises you 
how to achieve your business objectives.

HOW WE DO IT

We are a finely tuned team of experienced market 
researchers and marketing professionals with long history 
of assisting our clients to grow their business.

WHO WE ARE

UNIQUENESS

We specialise in ad hoc surveys, regularly conducting market research in areas of diabetology, oncology, cardiology and 
pulmonolgy. 
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TEAM VANTAGE 1/2

Mgr. Sandra Katrincová, MA
Managing Director

+421 903 780 111
sandra.katrincova@vantage.sk

• Founder and CEO of Vantage Ltd., a market research agency 
specialized on Healthcare industry. Experience with market research 
studies of all methods and types for top pharmaceutic clients. 
Delivered multinational studies in CEE, Israel and Switzerland as 
a Sector Leader with GfK Slovakia´s Health Sector since 2016.

• Marketing experience gained as a Brand Manager with Eli Lilly, 
covering both Slovak and Czech markets in several therapeutic areas. 
Graduate of Vienna University (Political Science) and also of Central 
European University in Budapest (Nationalism Studies).

PharmDr. Eva Vlčková, CSc.
Senior Market Research and Marketing 
Consultant

+421 905 808 061
eva.vlckova@vantage.sk

• Conducted more than 500 market research projects as a Leader of 
GfK Health Sector SK & CZ (after 2016 as external Senior Advisor), 
covering numerous therapeutic areas and wide range of target 
audiences. 

• 18 years of experience in pharmaceutical industry with 3 
multinational companies – Novartis, Pfizer and Sanofi. Working in 
marketing, sales, strategic planning and business development - in 
both local and international background - perfected her ability to 
look into things from various perspectives. Eva has a pharmacologic 
background and worked 10 years as a scientist.
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TEAM VANTAGE 2/2

Vladimíra Renčková
Market Research Consultant

+421 907 731 172
vladimira.renckova@vantage.sk

• Before joining Vantage, focus on market research since 2016 in GfK
Slovakia as a consultant. 

• In AVON 5-year-experience with preparing extensive marketing 
analysis, event management and work as an advertising specialist. 
While with HB Reavis preparation of financial analysis and reports 
about business and retail centers, monitoring of real estate market 
and assistance with contract preparation.

• Vladka studied sociology at Commenius University in Bratislava.

Mgr. Silvia Marcelliová
Qualitative Market Research Consultant

+421 903 771 810
silvia@marcelli.sk

• Silvia has worked full-time in the area of qualitative research for the
past 18 years, moderating and analysing material from focus group
discussions and individual in-depth interviews in many different
industry types. She conducted more than 80 market research studies
solely in the area of Healthcare, covering numerous therapeutic 
areas.

• Silvia, a psychologist by education, has started her professional
career as a psychotherapist. Those years have been a very useful
basis for her work with respondents.



Týmito VOP sa riadia všetky zmluvné vzťahy medzi Vantage a Klientom. 

Súhlas Klienta s návrhom projektu alebo s ponukou, ktorý/ktorá odkazuje na tieto VOP, sa bude vykladať ako jeho súhlas s týmito VOP. 

DEFINÍCIE 

1.1 Vantage = obchodná spoločnosť Vantage s.r.o., IČO: 51 675 544, so sídlom Čerešňová 5, Bratislava 811 04. 

1.2 Klient = fyzická alebo právnická osoba, s ktorou Vantage uzatvoril zmluvu odkazujúcu na tieto VOP, alebo ktorá si od Vantage objednala služby, alebo ktorej Vantage služby dodáva. 

1.3 Služba = realizácia kvalitatívneho alebo kvantitatívneho marketingového prieskumu, prípadne poskytnutie ďalších služieb špecifikovaných v Zmluve. 

1.4 Zmluva = akákoľvek zmluva medzi Vantage a Klientom uzatvorená za účelom poskytnutia Služby bez ohľadu na formu jej uzatvorenia. Zmluva môže byť uzatvorená ústne pri rokovaní, písomne, akceptovaním objednávky Klienta 

zo strany Vantage alebo odsúhlasením cenovej ponuky Vantage zo strany Klienta. Akákoľvek zmena Zmluvy, najmä rozsahu Služieb, musí byť stranami potvrdená písomne (minimálne výmenou e-mailovej komunikácie, z ktorej 

vyplýva dohoda o zmene Zmluvy). 

1.5 Dielo = výstup dohodnutý s Klientom v Zmluve, ktorý má byť výsledkom poskytnutia Služby (napr. záverečná správa).

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

2.1 Cena za poskytnutie Služby bude dohodnutá v Zmluve. Pokiaľ zo Zmluvy alebo z cenovej ponuky Vantage nevyplýva inak, ceny sú uvedené v EUR bez DPH. 

2.2 Vantage vystaví faktúru po poskytnutí Služby a odovzdaní Diela Klientovi. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia. Ak sa Klient dostane do omeškania s akoukoľvek platbou, je povinný zaplatiť Vantage úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Klient nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Vantage oproti pohľadávke Vantage na úhradu ceny za Služby.

PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN 

3.1 Vantage bude poskytovať Službu podľa podmienok dohodnutých s Klientom v jednotlivej Zmluve, včas, prostredníctvom zaškolených anketárov/moderátorov a s využitím odbornej starostlivosti. Vantage môže za účelom 

splnenia Zmluvy použiť externých subdodávateľov; za ich činnosť však nesie zodpovednosť tak, ako keby ju vykonával Vantage sám. 

3.2 Klient je povinný (i) včas uhradiť Vantage dohodnutú cenu, (ii) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k porušeniu alebo ohrozeniu autorských práv Vantage, 

(iii) poskytnúť Vantage na svoje náklady súčinnosť potrebnú pri príprave a realizácii Služby, ako aj pri prevzatí Diela, najmä doručiť Vantage dokumenty a informácie potrebné na samotné vykonanie Služby, pripomienkovať 

pracovné verzie scenárov, resp. schváliť finálny scenár a včas prevziať vyhotovené Dielo. 

3.3 Vantage nenesie žiadnu zodpovednosť za rozhodnutie Klienta, ktoré v budúcnosti prijme alebo vykoná na základe výsledkov realizovanej Služby. 

3.4 Vantage nie je v omeškaní s realizáciou Služby resp. odovzdaním Diela, ak dohodnutý termín splnenia nebude dodržaný z dôvodov na strane Klienta alebo mimoriadnymi okolnosťami, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy, za 

ktoré nie je možné robiť Vantage zodpovedným, a ktoré nemohol ovplyvniť (vis major). 

3.5 Vantage zodpovedá za vady, ktoré má Dielo pri prevzatí Klientom. Ak Klient nepodá Vantage odôvodnené písomné námietky proti výsledkom uvedeným v Diele do 8 dní od odo dňa odovzdania Diela, má sa za to, že Dielo bolo 

odovzdané bez vád. 

3.6 Vantage sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel, alebo s ktorými prišiel do styku počas plnenia Zmluvy alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb; v rovnakom rozsahu Vantage

zaviaže mlčanlivosťou aj svojich zamestnancov a externých spolupracovníkov. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na také informácie, údaje či skutočnosti, ktoré je nevyhnutné zverejniť za účelom realizácie Služby, resp. na také 

skutočnosti či informácie, ktoré z nich môžu vyplynúť. 

3.7 Vantage zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy podľa ustanovení Obchodného zákonníka, najviac však do výšky dohodnutej ceny Služby, pri plnení ktorej bola povinnosť 

porušená.

3.8 Vantage je oprávnená uvádzať Klienta vo svojich marketingových a obchodných dokumentoch ako svojho obchodného partnera.
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OSOBITNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA PRIESKUMU A AUTORSKÉ PRÁVA
4.1 Vantage zaručuje anonymitu respondentov. Klient nemá právo prístupu k osobným údajom respondentov s výnimkou prípadu, ak bol vyslovene získaný ich písomný súhlas, alebo v prípadoch, ak je poskytnutie alebo 
sprístupnenie osobných údajov respondentov zákonnou povinnosťou Vantage. 

4.2 Vantage neposkytuje Klientovi služby exkluzívne a môže poskytovať služby aj iným klientom, ak nie je stranami osobitne písomne dohodnuté inak. 

4.3 Ak nie je dohodnuté inak, nasledujúce záznamy zostávajú majetkom Vantage: (i) návrhy prieskumov a cenové kalkulácie (vrátane konceptu prieskumu a metodiky); tieto nesmú byť Klientom prezradené žiadnej tretej strane ani 
nesmú byť použité k ovplyvneniu návrhov a cien od iných agentúr, (ii) všetky interné podkladové záznamy a materiály pripravené Vantage, ktoré neboli výslovne zahrnuté do dohodnutej ceny. Vantage na požiadanie dodá Klientovi 
kópiu podkladových záznamov, ak: (i) bude dodržaná anonymita respondentov, (ii) Klient vznesie požiadavku v rámci primeranej doby po ukončení prieskumu a (iii) Klient zaplatí náklady spojené s vyhotovením kópií. 

4.4 Vantage na požiadanie Klientovi umožní kontrolu kvality zberu a spracovania dát za podmienky, že Klient zaplatí všetky dodatočné náklady s tým spojené a že bude možné zachovať anonymitu respondentov.

4.5 Vantage je vykonávateľom autorských práv k Dielu. Vantage udeľuje Klientovi súhlas na výhradné použitie Diela, výsledkov exkluzívneho prieskumu, ako aj k informáciám získaným v exkluzívnom prieskume, a to v rámci 
interných potrieb Klienta a v rozsahu podľa čl. 4.6 týchto VOP (ďalej len „Licencia“). Vantage nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta sprístupniť výsledky exkluzívneho prieskumu tretej osobe. 

4.6 Vantage udeľuje Klientovi právo použiť Dielo alebo jeho časť pri propagačných alebo prezentačných aktivitách Klienta, právo na vyhotovenie rozmnoženiny a preklad Diela. Ak chce Klient verejne publikovať Dielo alebo jeho 
časť, je povinný vopred konzultovať a dať si odsúhlasiť formu a obsah publikovaného materiálu od Vantage a na svoje náklady vykonať nápravu v prípade chybného informovania o výskume a jeho výsledkoch. Pri každom 
prezentovaní alebo publikovaní výsledkov prieskumu alebo ich časti, musí byť Vantage uvedený ako zdroj. Klient nie je oprávnený previesť či inak postúpiť Dielo, resp. udelenú Licenciu tretím osobám bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Vantage, okrem tých osôb, v ktorých má Klient majetkový podiel alebo ktoré majú majetkový podiel v spoločnosti Klienta. Licencia sa udeľuje na dobu neurčitú. Cena za udelenú Licenciu je zahrnutá v cene za 
poskytnutie Služby. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak má byť prieskum vykonávaný s osobami, ktorých osobné údaje poskytne Klient, práva a povinnosti strán pri spracovávaní osobných údajov sa budú riadiť osobitnou zmluvou o spracovávaní osobných údajov uzatvorenou medzi 
Klientom (prevádzkovateľom) a Vantage (sprostredkovateľom) pred začatím poskytovania Služieb. 

REPORTING PEŇAŽNÝCH/NEPEŇAŽNÝCH PLNENÍ
Akékoľvek peňažné/nepeňažné plnenie určené na výplatu/poskytnutie zdravotníckym pracovníkom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude medzi zmluvnými stranami vopred odsúhlasené, najmä bude dohodnutý 
charakter plnenia a jeho výška; výška peňažného plnenia bude dohodnutá ako brutto čiastka (so započítaním zrážkovej dane, ktorá bude pri výplate respondentovi zrazená v zmysle daňových predpisov). Vantage je povinný do 30 
dní od poskytnutia peňažného/nepeňažného plnenia oznámiť Klientovi zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo peňažné/nepeňažné plnenie poskytnuté, v rozsahu stanovenom 
príslušnými právnymi predpismi, vyplnením relevantných políčok na formulári zverejnenom Národným centrom zdravotníckych informácií a zaslaním e-mailom na adresu Klienta. Vantage nezodpovedá za splnenie oznamovacích 
a iných povinností, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon o liekoch) ukladajú priamo Klientovi. Klient sa zaväzuje použiť osobné údaje respondentov výlučne na účely stanovené zákonom o liekoch a nesmie ich 
použiť na žiadne iné, najmä nie marketingové účely.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP a Zmluva predstavujú úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP má prednosť Zmluva (platí vždy iba pre prípad konkrétnej Služby, ktorej 
sa Zmluva týka). V prípade rozporu medzi ustanoveniami právnych predpisov na úseku daní alebo liekov (vrátane usmernení, formulárov alebo metodických pokynov vydaných príslušnými orgánmi) resp. v prípade ich zmien 
v budúcnosti, budú mať ustanovenia týchto prepisov prednosť pred znením týchto VOP a budú pre zmluvné strany záväzné. Akákoľvek Zmluva uzatvorená medzi Klientom a Vantage sa riadi slovenským právom.
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Definition of VANTAGE by Merriam-Webster´s Dictionary

1. a position giving a strategic advantage, commanding perspective, or
comprehensive view

2. superiority in a contest
3. advantage
4. archaic: benefit, gain
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Looking forward towards our cooperation!


