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MERCK spol. s r. o. 
SPONSORSHIP OF 

EVENTS/ACTIVITIES 

AGREEMENT 

 

MERCK spol. s r. o. 
DOHODA O SPONZORSTVE 

PODUJATÍ/AKTIVÍT 
 

EFFECTIVE DATE / DÁTUM ÚČINNOSTI: 

____________________________________ 

 
This Sponsorship of Events/Activities 

(“Sponsorship”) Agreement 
(“Agreement”) is effective as of the 

date set forth above (“Effective 
Date”) and is between:  

 

Táto Dohoda („Dohoda“) o 

sponzorstve podujatí/aktivít 
(„Sponzorstvo“) nadobúda 

účinnosť dňom uvedeným vyššie 
(„Dátum účinnosti“) a uzatvára sa 

medzi:  
 

Merck spol. s r. o.  
Dvořákovo nábrežie 4  

810 06 Bratislava 16 
Registration number: 31338101 

Tax registration number: 
2020333678 

VAT ID number: SK2020333678 

Comercial register: Okresný súd 
Bratislava I.,  Section: Sro,  File No.: 

3975/B, (“Merck Organization”), and 
 

Merck spol. s r. o. 
Dvořákovo nábrežie 4 

810 06 Bratislava 16 
IČO: 31338101 

DIČ: 2020333678 
IČ DPH: SK2020333678 

Obchodný register Okresného súdu 

Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 3975/B, („Spoločnosť 

Merck“) a 
 

Univerzita Komenského v 
Bratislave                                                                               

Jesseniova lekárska fakulta v 
Martine (“JLF UK”) 

JLF UK is a public institution and 
healthcare provider, and at the same 

time a holder. 

Univerzita Komenského v 
Bratislave                                                                               

Jesseniova lekárska fakulta v 
Martine (“JLF UK”) 

JLF UK je verejnoprávna inštitúcia 
a  poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti a súčasne aj držiteľ. 
Registration nr.: 00 397 865 IČO: 00 397 865 

Tax registration nr.: 202 084 5332 
VAT ID number: SK2020845332                 

DIČ: 2020845332 
IČ DPH: SK202084533 

Bank account details (IBAN): 

SK48 8180 0000 0070 0008 4824   

Číslo účtu v banke (IBAN): 

SK48 8180 0000 0070 0008 4824 
SWIFT:  SPSRSKBX SWIFT: SPSRSKBX 

Street Address :  Malá Hora 4A   Ulica: Malá Hora 4A 
City, Postal Code:  Martin, 036 01 Mesto, PSČ: Martin, 036 01  

Country:   Slovakia Krajina: Slovenská republika 
Telephone Number:+421 43 41 33 

002  

Telefónne číslo: +421 43 41 33 

002 
Fax Number / Faxové číslo:  



2 

 

Email:  pana@jfmed.uniba.sk Email: pana@jfmed.uniba.sk 
Merck Organization Contact Person: 

Mgr. Matúš Vanček, EMBA   

Kontaktná osoba Spoločnosti 

Merck: Mgr. Matúš Vanček, EMBA  
Company’s Unique Identifier for 

Contract Partner 
[MerckUniqueRecipientID] 

 

Jedinečný identifikátor Spoločnosti 

pre Zmluvného partnera 

Merck Organization Order Number /  Číslo objednávky Spoločnosti 
Merck: 

  
 

Together referred to as the “Parties”, 
and individually referred to as a 

“Party”. 

Spoločne označované ako 
„Zmluvné strany“ a jednotlivo 

označované ako „Zmluvná strana“. 

1. Background  

Contract Partner and Merck 
Organization have agreed to a 

Sponsorship as further described in 
Exhibit A (the “Description of the 

Event/Activity Sponsored”) under 
the terms and conditions set forth in 

this Agreement. 

1. Odôvodnenie  

Zmluvný partner a Spoločnosť 
Merck sa dohodli na Sponzorstve 

tak, ako je to ďalej popísané v 
Prílohe A („Popis sponzorovaného 

podujatia/aktivity“), a to na 
základe podmienok uvedených v 

tejto Dohode. 

2. Definitions 

2.1    Applicable Laws and Codes. The 

international, regional, national, and 
local laws, regulations, competent 

authorities’ decisions and guidelines, 
and industry codes governing an 

activity or interaction, which may 
include those of the country where 

the Merck Organization company 
responsible for the activity is located, 

where the activity or interaction 
takes place, and/or where the 

Contract Partner is located.  

2. Definície 

2.1 Platné právne predpisy. 

Medzinárodné, regionálne, 
národné a miestne zákony, 

predpisy, rozhodnutia a pokyny 
kompetentných orgánov a kódexy 

odvetvia, ktorými sa riadia činnosti 
alebo interakcia, ktoré môžu 

zahŕňať aj tie z krajín, kde sa 
nachádza spoločnosť Merck 

zodpovedný za danú aktivitu, kde 
sa uskutočňuje daná aktivita alebo 

interakcia, a/alebo kde sa 
nachádza sídlo Zmluvného 

partnera.  

2.2    Sponsorship. The provision of 
financial or other support in the form 

of money, services, goods, or other 
items of value for a healthcare-

related event or activity with a 
commercial, medical or scientific 

2.2 Sponzorstvo. Poskytnutie 
finančnej alebo inej podpory vo 

forme peňazí, služieb, tovaru alebo 
iných hodnotných položiek na 

podujatie alebo aktivitu súvisiacu 
so zdravotnou starostlivosťou s 
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purpose, whether full or partial, 
related to the Merck Organization 

business for which the Merck 
Organization expects to receive a 

material benefit in exchange for its 
support (e.g., a medical or scientific 

conference, a community-based 

activity that is healthcare-related, 
such as a fundraiser for a particular 

disease, or a community health fair). 

komerčným, medicínskym alebo 
vedeckým účelom, či už úplným 

alebo čiastočným, ktoré súvisia s 
obchodnou činnosťou Spoločnosti 

Merck, za ktoré Spoločnosť Merck 
očakáva prijatie materiálnej 

výhody výmenou za podporu 

(napr. zdravotnícka alebo vedecká 
konferencia, komunitná činnosť, 

ktorá sa týka starostlivosti o 
zdravie, ako sú vytvorenie fondu 

pre konkrétne ochorenie, alebo 
komunitný zdravotnícky veľtrh). 

2.3 Healthcare Professional. Any 
natural person that is a member of 

the medical, dental, pharmacy or 
nursing professions or any other 

person who, in the course of his or 
her professional activities, may 

prescribe, purchase, supply, 
recommend or administer a 

medicinal product or provide 

healthcare services and his/her office 
staff, and any payer for 

Pharmaceutical Products, including 
any national and local 

reimbursement authority or any 
other person considered as a 

healthcare professional under 
Applicable Laws and Codes, Act no. 

578/2004 Coll.. 

2.3    Zdravotnícky pracovník. 
Akákoľvek fyzická osoba, ktorá 

vykonáva zdravotnícke, zubné, 
farmaceutické alebo 

opatrovateľské povolanie, alebo 
akákoľvek iná osoba, ktorá, pri 

vykonávaní svojich odborných 
činností, môže predpísať, nakúpiť, 

dodať, odporúčať alebo podávať 

medicínsky produkt alebo 
poskytovať zdravotnícke služby, a 

jej administratívni zamestnanci, a 
akýkoľvek platca farmaceutických 

produktov, vrátane akéhokoľvek 
národného alebo miestneho 

refundačného orgánu, alebo 
akákoľvek iná osoba ktorá sa 

považuje za zdravotníckeho 
pracovníka podľa platných 

právnych predpisov, Zákon č. 
578/2004 Z.z.. 

2.4 Product. Any Merck 
Organization drug/medicinal 

product, biological product, medical 

device or food supplement 
(irrespective of patent status and/or 

whether it is branded or not). 

2.4 Produkt. Akýkoľvek liek/ 
medicínsky produkt, biologický 

produkt, zdravotnícka pomôcka 

alebo výživový doplnok 
Spoločnosti Merck (bez ohľadu na 

patentový stav a/alebo na to, či je 
značkový alebo nie). 

2.5 Healthcare Organization. Any 
legal person (i) that is a healthcare, 

medical or scientific association or 
organization (irrespective of the 

legal or organizational form) such as 

2.5    Zdravotnícka organizácia. 
Akákoľvek právnická osoba, ktorá 

(i) je zdravotníckou, medicínskou 
alebo vedeckou asociáciou alebo 

organizáciou (bez ohľadu na 
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a hospital, clinic, foundation, 
university or other teaching 

institution or learned society or (ii) 
through which one or more 

Healthcare Professionals provide 
services.  

právnu alebo organizačnú formu), 
ako je nemocnica, klinika, nadácia, 

univerzita alebo iná vzdelávacia 
inštitúcia alebo vedecká 

spoločnosť, alebo (ii) 
prostredníctvom ktorej jeden alebo 

viacero Zdravotníckych 

pracovníkov poskytuje služby.  

3. Representations, 

Warranties, and Covenants of 
Contract Partner 

3. Vyhlásenia, záruky a 

záväzky Zmluvného partnera 

Contract Partner hereby represents, 
warrants, and covenants as follows: 

Zmluvný partner týmto vyhlasuje, 
zaručuje a zaväzuje sa na 

nasledovné: 

(i) It has the full power and right 

to enter into this Agreement; 

(i) Má plnú moc a právo uzavrieť 

túto Dohodu; 

(ii) It has complied with all 

Applicable Laws and Codes in its 
proposal for Sponsorship from the 

Merck Organization and will comply 
with all Applicable Laws and Codes in 

undertaking activities in connection 

with any Sponsorship from the Merck 
Organization under this Agreement; 

(ii) Vo svojom návrhu na 

sponzorstvo od Spoločnosti Merck 
koná v súlade so všetkými 

platnými právnymi predpismi a 
bude konať v súlade so všetkými 

platnými právnymi predpismi pri 

vykonávaní aktivít v súvislosti s 
akýmkoľvek Sponzorstvom od 

Spoločnosti Merck podľa tejto 
Dohody; 

(iii) It is not any of the following: 
(a) an individual, including an 

individual Healthcare Professional, or 
(b) a religious organization seeking 

the Sponsorship for the promotion of 
religious beliefs; 

(iii) Nie je žiadnym z 
nasledovných: (a) fyzická osoba, 

vrátane samostatného 
zdravotníckeho pracovníka, ani (b) 

cirkevnou organizáciou žiadajúcou 
o sponzorstvo na propagáciu 

svojich náboženských názorov; 

(iv) It does not discriminate by 

age, race, sex, religion, sexual 
orientation, or disability; 

(iv) Nediskriminuje na základe 

veku, rasy, pohlavia, 
vierovyznania, sexuálnej 

orientácie alebo zdravotného 

postihnutia; 

(v) If requested by the Merck 

Organization, any exhibit or display 
space shall be in an area separate 

from any medical education activity 

(v) Ak to vyžaduje Spoločnosť 

Merck, všetky výstavné miesta 
budú umiestnené v priestore, ktoré 

je oddelené od akejkoľvek 



5 

 

that is scheduled to take place; medicínskej vzdelávacej činnosti, 
ktorá je plánovaná sa uskutočniť; 

(vi) It will not use the Sponsorship 
for purposes other than those 

specified under this Agreement; 

(vi) Nebude využívať sponzorstvo 
na účely iné, ako sú uvedené v 

tejto Dohode; 

(vii) It will not use the Sponsorship 

for portions of an educational event 

or activity where the sponsored 
portions provide merely 

entertainment or other non-
educational benefits; 

(vii) Nebude využívať sponzorstvo 

na časti vzdelávacieho podujatia 

ani na činnosti, kde sponzorované 
časti poskytujú iba zábavu alebo 

iné  needukačné výhody; 

(viii) It shall maintain records during 
the term of this Agreement and for 

one (1) year following expiration or 
termination of this Agreement 

relating to funds received as a result 
of the Sponsorship and related 

expenditures and uses. The Merck 
Organization or any of the Merck 

Organization’s affiliated companies 
shall have the right, upon reasonable 

notice, to examine such records; 

(viii) Bude uchovávať záznamy 
počas účinnosti tejto Dohody a po 

dobu jedného (1) roka po ukončení 
alebo vypovedaní tejto Dohody, 

týkajúce sa finančných 
prostriedkov prijatých ako 

sponzorstvo a súvisiacich 
výdavkov a spôsobov použitia. 

Spoločnosť Merck alebo akákoľvek 
sesterská spoločnosť Spoločnosti 

Merck má právo, na základe 

odôvodneného oznámenia, 
preskúmať takéto záznamy; 

(ix) It shall promptly deliver to the 
Merck Organization any additional 

information reasonably requested to 
support Contract Partner’s proposal 

for a Sponsorship, including, without 
limitation, any conference or other 

program or exhibit materials; 

(ix) Bezodkladne doručí 
Spoločnosti Merck akékoľvek 

dodatočné informácie, odôvodnene 
požadované, ako podklad k návrhu 

Zmluvného partnera na 
Sponzorstvo, vrátane a bez 

obmedzenia, akýchkoľvek 
materiálov z  konferencie alebo 

iného programu či prezentácie; 

(x) This Sponsorship is not being 

received as a reward or in exchange 
for recommending, prescribing, 

dispensing, purchasing, supplying, 

selling, administering, referring, 
arranging for, or ordering 

Pharmaceutical Products, or to 
induce Contract Partner 

recommending, prescribing, 
dispensing, purchasing, supplying, 

selling, administering, referring, 

(x) Toto Sponzorstvo sa neprijíma 

ako odmena ani ako výmena za 
odporúčanie, predpisovanie, 

poskytovanie, nákup, dodanie, 

predaj, podanie, odkazovanie, 
dohovorenie alebo objednanie 

farmaceutických produktov, ani 
nebude podnecovať Zmluvného 

partnera pri odporúčaní, 
predpisovaní, poskytovaní, 

nákupe, dodaní, predaji, podaní, 
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arranging for, or ordering 
Pharmaceutical Products in the 

future;  

odkazovaní, dohovore alebo 
objednaní farmaceutických 

produktov v budúcnosti;  

(xi) Contract Partner shall ensure a 

meaningful disclosure is made in the 
announcements of the Event/Activity 

and also the documents 

disseminated for the implementation 
of the Event/Activity of the Merck 

Organization financial or other 
support;  

(xi) V informačných dokumentoch 

k podujatiu/aktivite, Zmluvný 
partner  zabezpečí  uverejnenie 

dôveryhodných (presných) 

informácií o podujatí/aktivite 
financovanom, alebo inak 

podporovanom Spoločnosťou 
Merck; 

(xii) It shall make no payment nor 
transfer anything of value, directly or 

indirectly, to any official or other 
person to influence any decision to 

obtain or retain business or gain an 
advantage in the conduct of 

business, or to induce such official or 
other person to perform a function in 

violation of any Applicable Laws and 
Codes. 

(xii) Neuskutoční žiadnu platbu ani 
prevod hodnoty, priamo alebo 

nepriamo, žiadnej úradnej ani inej 
osobe, aby ju ovplyvňovala v 

rozhodovaní o získaní alebo 
zachovaní obchodnej činnosti, 

alebo pri získaní výhody pri 
vykonávaní obchodnej činnosti, 

alebo aby ovplyvňovala takúto 
úradnú alebo inú osobu pri 

vykonávaní funkcie s porušením 

akýchkoľvek platných iných 
predpisov. 

4. Disclosure of Payments 

Contract Partner consents that the 

Merck Organization and/or its 
affiliated companies may publicly 

disclose payments and transfers of 
value to Contract Partner and its 

affiliated companies. Disclosure may 
consist of aggregate payments, 

dates, and purposes (without 
disclosing names of Contract 

Partner) or specific payments, dates, 
and purposes, and names of 

Contract Partner and affiliated 

companies.  Where required by 
mandatory laws, Contract Partner 

will provide consent in a separate 
form provided by the Merck 

Organization.  

4. Zverejnenie platieb 

Zmluvný partner súhlasí s tým, že 

Spoločnosť Merck a/alebo jej 
sesterské spoločnosti môžu 

zverejniť informácie týkajúce sa 
platieb a prevodov hodnôt pre 

Zmluvného partnera alebo jeho 
sesterské spoločnosti.  Zverejnenie 

môže zahŕňať súhrnné platby, 
dátumy a účely (bez zverejnenia 

mien Zmluvného partnera) alebo 
konkrétne platby, dátumy, účely a 

mená Zmluvného partnera a 

sesterských spoločností.  Ak to 
vyžadujú záväzné právne 

predpisy, poskytne Zmluvný 
partner svoj súhlas 

prostredníctvom samostatného 
formulára poskytnutého 

Spoločnosťou Merck. 
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5. Data Protection 

5.1 Contract Partner's Personnel 

Personal Data. In connection with 
this Agreement, the Merck 

Organization may be called upon to 
provide personal data of Healthcare 

Professionals providing services on 

behalf of Contract Partner and other 
Contract Partner's employees and 

representatives (together 
“Personnel”). The data falls within 

the scope of the law and regulations 
relating to the protection of 

“personal data” as defined in data 
protection laws applicable to the 

Merck Organization (“Applicable 
Data Protection Laws”). 

5. Ochrana údajov 

5.1 Osobné údaje personálu 

Zmluvného partnera. V súvislosti s 
touto Dohodou môže byť 

Spoločnosť Merck vyzvaná, aby 
poskytla osobné údaje 

zdravotníckych pracovníkov 

poskytujúcich služby v mene 
Zmluvného partnera a ďalších 

zamestnancov a zástupcov 
Zmluvného partnera (spolu 

„Personál”). Údaje spadajú do 
pôsobnosti zákonov a predpisov 

týkajúcich sa ochrany osobných 
údajov tak, ako je definované v 

zákonoch na ochranu údajov 
platných pre Spoločnosť Merck 

(„Platné zákony o ochrane 
údajov”). 

5.2 Categories of Personal Data 
and Purposes of Processing. This 

personal data may include names, 

contact information, work 
experience and professional 

qualifications, publications, 
interactions between the Merck 

Organization and Contract Partner 
under this Agreement (“Personal 

Data”). The Merck Organization 
processes such Personal Data for the 

performance of this Agreement. 

5.2 Kategórie osobných údajov a 
účely spracovania. Tieto osobné 

údaje môžu zahŕňať mená, 

kontaktné informácie, pracovné 
skúsenosti a odborné kvalifikácie, 

publikácie, interakcie medzi 
Spoločnosťou Merck a Zmluvným 

partnerom podľa tejto Dohody 
(„Osobné údaje”). Spoločnosť 

Merck spracováva takéto Osobné 
údaje na vykonávanie tejto 

Dohody. 

 

5.3 Data Sharing. The Merck 
Organization may share Personal 

Data (i) with its service providers 
that process Personal Data on its 

behalf and according to its 

instructions and (ii) with other 
affiliated companies for the purposes 

set forth in Section 5.2. Recipients of 
Personal Data according to this 

Section 5.3 may also be established 
in countries outside the EU or the 

European Economic Area (“EEA”). 
Where Personal Data is transferred 

5.3 Zdieľanie údajov. Spoločnosť 
Merck môže zdieľať Osobné údaje 

(i) s poskytovateľmi služieb, ktorí 
spracovávajú Osobné údaje v jej 

mene a podľa jej pokynov a (ii) s 

inými sesterskými spoločnosťami 
na účely uvedené v časti 5.2. 

Príjemcovia Osobných údajov 
môžu byť podľa tejto časti 5.3 

zriadení aj v krajinách mimo EÚ 
alebo Európskeho hospodárskeho 

priestoru („EHP”). Ak sa Osobné 
údaje prenášajú mimo EÚ alebo 
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outside the EU or the EEA, such 
transfer is subject to an adequate 

protection, especially by the use of 
EU Standard Contractual Clauses.  

EHP, takýto prenos podlieha 
primeranej ochrane, 

predovšetkým použitím 
štandardných zmluvných doložiek 

EÚ. 

 

5.4 Information requirements. 

Contract Partner shall inform the 
affected Personnel about processing 

of their Personal Data by the Merck 
Organization, its affiliated companies 

and service providers so that the 
Merck Organization and its affiliated 

companies comply with their 
information requirements under 

Applicable Data Protection Laws 
towards Personnel. To this end, 

Contract Partner can use the 
template attached as Exhibit B.  

5.4 Požiadavky na informácie. 

Zmluvný partner informuje 
dotknutý Personál o spracovaní ich 

osobných údajov zo strany 
Spoločnosti Merck, jej sesterských 

spoločností a poskytovateľov 
služieb tak, aby Spoločnosť Merck 

a jej sesterské spoločnosti spĺňali 
požiadavky na informácie podľa 

Platných zákonov na ochranu 
osobných údajov Personálu. Pre 

tento účel môže Zmluvný partner 
použiť šablónu pripojenú v Prílohe 

B. 

5.5 Compliance with Data 

Protection Laws. Contract Partner 

shall at all times comply with 
Applicable Data Protection Laws 

when processing Personal Data in 
connection with this Agreement.  

5.5 Dodržiavanie zákonov o 

ochrane údajov. Zmluvný partner 

musí pri spracovávaní Osobných 
údajov v súvislosti s touto 

Dohodou vždy dodržiavať Platné 
zákony na ochranu osobných 

údajov. 

5.6 Retention Periods. The 

Personal Data related to this 
Agreement will be stored for as long 

as it is required for the purpose set 
forth in Section 5.2. Besides that, 

Personal Data will be stored to 
comply with the relevant statutory 

retention periods such as applicable 
national commercial or tax laws. 

5.6 Retenčné obdobie. Osobné 

údaje súvisiace s touto Dohodou 
budú uložené dovtedy, kým to 

bude potrebné na účely uvedené v 
časti 5.2. Okrem toho budú 

Osobné údaje uložené v súlade s 
príslušnými zákonnými lehotami 

uchovávania, ako sú platné 
národné obchodné alebo daňové 

právne predpisy. 

6. Assignment   

The rights and obligations of 

Contract Partner under this 
Agreement are personal to Contract 

Partner and may not be assigned or 
subcontracted to others without the 

6. Prevod práv   

Práva a povinnosti Zmluvného 

partnera podľa tejto Dohody platia 
osobne pre Zmluvného partnera a 

nemôžu sa previesť ani zadať iným 
osobám bez písomného súhlasu 
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Merck Organization’s written 
consent. The Merck Organization 

may assign this Agreement in whole 
or in part without Contract Partner’s 

consent. 

Spoločnosti Merck.  Spoločnosť 
Merck môže postúpiť túto Dohodu 

úplne alebo čiastočne bez súhlasu 
Zmluvného partnera. 

7. Notices   

Notices hereunder must be in writing 

and given to the other Party by in-
hand delivery; by electronic mail; by 

facsimile; by first-class mail, postage 
prepaid; or by air courier to the 

mailing address set forth above or to 
such other address as either Party 

may designate. Notices shall be 
effective when received.   

7. Výpoveď   

Výpoveď podľa tejto Dohody musí 

byť písomná a odovzdaná druhej 
Zmluvnej strane osobným 

doručením; elektronickou poštou; 
faxom; poštou prvej triedy, s 

predplateným poštovným; alebo 
leteckým kuriérom na poštovú 

adresu uvedenú vyššie alebo na 
inú adresu, ktorú si Zmluvné 

strany určia. Výpoveď je účinná 
dňom doručenia.   

8. Severability  

If any provision of this Agreement is 

held to be invalid, void, or 
unenforceable, such provision shall 

be deemed to be restated to reflect 

as nearly as possible the original 
intentions of the Parties in 

accordance with Applicable Laws and 
Codes, and the remaining provisions 

of this Agreement shall remain in full 
force and effect. 

8. Oddeliteľnosť  

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie 

tejto Dohody bude považovať za 
neplatné, bezúčelné alebo 

nevymáhateľné, takéto 

ustanovenia sa musia prepracovať 
tak, aby čo najviac odrážali 

pôvodný zámer Zmluvných strán v 
súlade s platnými právnymi 

predpismi, a zvyšné ustanovenia 
tejto Dohody zostanú v plnej 

platnosti a účinnosti. 

9. Term  

9.1 Term. This Agreement 
commences on  the date of its 

signature by the contracting 
arties and ends upon 

completion of the Sponsorship 
or upon termination of the 

Agreement. The Merck 

Organization may terminate 
this Agreement at any time up 

to the date of the Event or 
Activity. 

9. Platnosť  

9.1 Platnosť. Táto Dohoda 
nadobúda platnosť dňom jej 

podpisu Zmluvnými stranami a 
končí po ukončení Sponzorstva 

alebo vypovedaním Dohody. 
Spoločnosť Merck môže vypovedať 

túto Dohodu kedykoľvek pred 

dátumom podujatia alebo aktivity. 

9.2 Táto Dohoda nadobúda 

účinnosť prvým dňom 
nasledujúcim po dni jej  

zverejnenia v Centrálnom registri 
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9.2 This Agreement shall enter into 
force on the first day following 

the date of its publication in 
the Central Register of Treaties 

of the Government of the 
Slovak Republic pursuant to § 

47a 1 of the Civil Code, as 

amended.  

9.3 Merck declares that it agrees 

with the publication of the full 
agreement 

zmlúv vedenom na Úrade vlády SR 
v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších 
predpisov.  

9.3 Spoločnosť MERCK týmto 
vyhlasuje, že súhlasí so 

zverejnením tejto Dohody v plnom 

rozsahu. 

9.4 Survival. Expiry or termination 
of this Agreement shall not relieve 

either Party of any obligation or 
liability accrued prior to the expiry or 

termination date. In addition to 
specific provisions that survive 

pursuant to their own terms, the 
obligations of the Parties under the 

Sections entitled Data Protection, 
Notices, Severability and 

Miscellaneous shall survive the 

expiry or termination of this 
Agreement. 

9.4 Zmluvná kontinuita. Ukončenie 
alebo výpoveď tejto Dohody 

nezbavuje žiadnu zo Zmluvných 
strán povinnosti ani záväzku, ktoré 

vznikli pred dátumom ukončenia 
alebo výpovede. Okrem 

konkrétnych ustanovení, ktoré 
pretrvajú na základe svojich 

vlastných podmienok, povinnosti 
Zmluvných strán podľa častí 

označených ako Ochrana údajov, 

Výpoveď, Oddeliteľnosť a Iné budú 
platiť aj po ukončení účinnosti 

alebo výpovedi tejto Dohody. 

10. Language. The wording of 

this Agreement is in English and 
Slovak. The Slovak version of the 

Agreement shall always prevail. The 
Agreement is drawn up in two 

originals, one for each party. 

10. Jazyk. Zmluva je 

vyhotovená v dvoch vyhotoveniach 
v slovenskom a  anglickom jazyku, 

pričom každá Zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie Zmluvy. 

V prípade rozporov medzi 
slovenským a anglickým znením 

má prednosť slovenská verzia. 

11. Miscellaneous   

This Agreement is the entire 
agreement between the Parties 

relating to the subject matter hereof 

and supersedes all prior agreements 
between the Parties relating to the 

subject matter hereof. No agreement 
modifying or waiving any provision of 

this Agreement shall be binding 
unless made in a writing that 

references this Agreement and is 

11.  Iné   

Táto Dohoda predstavuje úplnú 
dohodu medzi Zmluvnými 

stranami a týka sa daného 

predmetu a nahrádza všetky 
predchádzajúce dohody medzi 

Zmluvnými stranami, ktoré sa 
týkajú predmetu tejto Dohody. 

Žiadna dohoda, ktorá upravuje 
alebo upúšťa od akéhokoľvek 

ustanovenia tejto Dohody nebude 
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signed by the Merck Organization 
and Contract Partner.  

záväzná, ak nebude v písomnej 
forme a nebude odkazovať na túto 

Dohodu a ak nebude podpísaná 
Spoločnosťou Merck a Zmluvným 

partnerom.  

12. Jurisdiction.  

The validity, construction and 

performance of this Agreement shall 
be governed by the laws of Slovak 

Republic and shall be subject to the 
exclusive jurisdiction of the courts of 

Slovak Republic to which the Parties 
hereby submit. 

12.  Jurisdikcia.  

Platnosť, zhotovenie a výkon tejto 

Dohody sa bude riadiť zákonmi 
Slovenskej republiky a bude 

predmetom výhradnej jurisdikcie 
súdov Slovenskej republiky, ktorej 

sa zmluvné strany týmto 
podriaďujú. 

The contracting parties declare that 
they have carefully read the 

Agreement, that they have entered 
into it without duress nor under 

apparently disadvantageous 
conditions, that the representatives 

of contracting parties have legal 
capacity, and that the content hereof 

is clear and comprehensible to them. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si 
zmluvu pozorne prečítali, 

neuzavreli ju v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných 

podmienok, že zástupcovia 
zmluvných strán sú plne spôsobilí 

na právne úkony a že je im jej 
obsah jasný a zrozumiteľný. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties 
have executed this Agreement as of 

the Effective Date.  

NA DÔKAZ TOHO Zmluvné strany 
uzavreli túto Dohodu ku dňu 

účinnosti.   
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MERCK spol. s.r.o. / MERCK spol. s.r.o. 

 

Signature /Podpis: _________________________________________ 

Printed Name / Meno tlačeným písmom: Mgr. Matúš Vanček, EMBA 

Title / Funkcia: BU Manager 

Date / Dátum: _____________________________________________ 

 

 

Signature / Podpis:_________________________________________ 

Printed Name / Meno tlačeným písmom: PharmDr. Leonard SOJKA 

Title / Funkcia: Managing Director 

Date / Dátum: _____________________________________________ 

 

 

CONTRACT PARTNER / ZMLUVNÝ PARTNER 

 

Signature / Podpis:__________________________________________ 

Printed Name / Meno tlačeným písmom:  prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

Title / Funkcia:  dekan JLF UK 

Date / Dátum:  
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EXHIBIT A 

DESCRIPTION OF 

EVENT/ACTIVITY SPONSORED 

 

PRÍLOHA A 

POPIS SPONZOROVANÉHO 

PODUJATIA/ČINNOSTI 

 

Amount of Sponsorship  
Event/Activity (“Sponsorship”) 

proposed : 

500,- EUR bez DPH 

"JLF UK" is a healthcare provider 

and holder at the same time, in the 
event of value payment, the 

"holder" acts as a healthcare 
provider. On the basis of this, JLF 

UK is obliged to deduct from the 
amount of "Sponsorship" 500, - 

EUR without VAT withholding tax 
pursuant to § 43 Article 3 o) and 

para. 21 a) the Income Tax Act. 
"Merck" will provide JLF UK with the 

entire amount of "Sponsorship" 
500, - EUR plus 20% VAT, totaling 

600, - EUR. 

Navrhovaná čiastka sponzorstva 
podujatia/činnosti („Sponzorstvo“): 

500,- EUR bez DPH 

„JLF UK“ je poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a súčasne 

je  aj držiteľom a v prípade prijatia 
peňažného plnenia od „držiteľa“ 

vystupuje v postavení 
poskytovateľa zdravotnej 

starostlivosti. Na základe 
uvedeného je JLF UK  povinná 

odviesť zo sumy 
“Sponzorstva”  500,- EUR bez DPH  

zrážkovú daň v zmysle § 43 ods. 3 
písm. o) a ods. 21 písm. a) Zákona 

o dani z príjmu. „Spoločnosť Merck“ 
poskytne JLF UK celú sumu 

„Sponzorstva“ 500,- EUR plus 20% 

DPH, spolu 600,- EUR. 

Date of Event/Activity Sponsored: 

26 – 27/10/2018 

Dátum sponzorovaného 

podujatia/činnosti: 26 – 
27/10/2018 

Detailed Description of 
Event/Activity Sponsored: 

Rent of exhibition space for 
commercial banner placement in 

the event XXIV. Martinský bioptický 
seminar SD - IAP 

Podrobný popis sponzorovaného 
podujatia/činnosti:  

Prenájom výstavnej plochy s 
umiestnením komerčného banera 

spoločnosti Merck na podujatí       
XXIV. Martinský bioptický seminar 

SD - IAP 

Detailed Description of the Portions 

or Elements within the 
Event/Activity Sponsored for which 

the Commercial Sponsorship will be 
used: 

Exhibition area with the location of 

a Merck commercial. 

Podrobný popis sponzorovaných 

častí podujatia/činnosti, pre ktoré 
sa Komerčné sponzorstvo použije:  

Výstavná plocha s umiestnením 
komerčného banera spoločnosti 

Merck. 
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Detailed Description of Sponsorship 
Benefit to the Merck Organization 

(e.g. obtaining a booth or 
advertising space, becoming a 

“gold” sponsor, positioning of 
company name in websites: 

Rent of exhibition space and  

presentations at the event with the 
aim to raise knowledge about Merck 

and its oncology product Erbitux. 

 

Podrobný popis prínosu 
Sponzorstva pre Spoločnosť Merck 

(napr. získanie stánku alebo 
reklamného priestoru, stane sa 

„zlatým“ sponzorom, umiestnenie 
názvu spoločnosti na webovej 

stránke):  

Prenájom výstavného priestoru a 
zvýšenie povedomia o spoločnosti 

Merck a jej onkologickom produkte 
Erbitux. 

Supporting Documents Provided: 

The scientific program of the event: 

XXIV. Martinský bioptický seminar 
SD - IAP and photo documentation. 

 

Poskytnutá podkladová 
dokumentácia:  

Odborný program podujatia: Best of 
XXIV. Martinský bioptický seminar 

SD - IAP a fotodokumentácia. 
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EXHIBIT B PRÍLOHA B 

PROCESSING OF PERSONAL 

DATA OF PERSONNEL OF 
HEALTHCARE ORGANIZATION 

BY THE MERCK ORGANIZATION 
IN CONNECTION WITH THE 

SPONSORSHIP OF THE 

EVENTS/ACTIVITIES 
AGREEMENT 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH 

ÚDAJOV PERSONÁLU 
ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE 

SPOLOČNOSŤOU MERCK V 
SÚVISLOSTI S DOHODOU O 

SPONZORSTVE 

PODUJATÍ/AKTIVÍT 

In connection with the Sponsorship 
of Events/Activities Agreement with 

Healthcare Organization 
(“Agreement”), Merck spol. s r.o., 

Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 
Bratislava, hereafter the “Merck 

Organization” is processing certain 
personal data of the Healthcare 

Professionals or other employees of 
the Healthcare Organization 

(“Personnel”). This document is 
providing information to Personnel 

about the processing of personal 

data as required by law.  

V súvislosti s Dohodou o 
sponzorstve podujatí/aktivít so 

Zdravotníckou organizáciou 
(„Dohoda”), Merck spol. s r.o., 

Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 
Bratislava, ďalej len „Spoločnosť 

Merck”  spracováva určité osobné 
údaje zdravotníckych pracovníkov 

alebo iných zamestnancov 
Zdravotníckej organizácie 

(„Personál”). Tento dokument 
poskytuje Personálu informácie o 

spracovaní osobných údajov v 

súlade s platnými právnymi 
predpismi.  

A. CATEGORIES OF DATA AND 
PURPOSES OF PROCESSING  

A. KATEGÓRIE ÚDAJOV A 
ÚČELY SPRACOVANIA  

In connection with this Agreement, 
the Merck Organization will collect 

personal data of Personnel. This 
personal data includes names, 

contact information, and may 
include, work experience and 

professional qualifications. 

V súvislosti s touto Dohodou bude 
Spoločnosť Merck zhromažďovať 

osobné údaje Personálu. Tieto 
osobné údaje zahŕňajú mená, 

kontaktné informácie a môžu 
zahŕňať pracovné skúsenosti a 

odborné kvalifikácie.  

The Merck Organization will process 

such personal data for the 
performance of the Agreement.1  

Spoločnosť Merck spracuje tieto 

osobné údaje na účely plnenia 
Dohody. 

The personal data will be stored for 

as long as it is required for the 
stated purpose. Besides that, 

Osobné údaje budú uložené 

dovtedy, kým to bude potrebné na 
uvedený účel. Okrem toho budú 

                                                 
1 Legal basis for processing personal data is Art. 6 (1) b) General Data Protection 

Regulation (“GDPR”). Právny základ pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 (1) b) 

GDPR. 
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Personal Data will be stored to 
comply with the relevant statutory 

retention periods such as applicable 
national commercial or tax laws. 

Osobné údaje uložené v súlade s 
príslušnými zákonnými lehotami 

uchovávania, ako sú platné národné 
obchodné alebo daňové právne 

predpisy.  

B. DATA SHARING B. ZDIEĽANIE ÚDAJOV 

The Merck Organization may share 

personal data (i) with its service 
providers that process personal 

data on its behalf and according to 
its instructions and (ii) with other 

affiliated companies for the 
identified purposes. Recipients of 

personal data may also be 
established in countries outside the 

EU or the European Economic Area 
(“EEA”). Where personal data is 

transferred outside the EU or the 
EEA, such transfer is subject to an 

adequate protection, especially by 
the use of EU Standard Contractual 

Clauses. 

Spoločnosť Merck môže zdieľať 

Osobné údaje (i) s poskytovateľmi 
služieb, ktorí spracovávajú osobné 

údaje v jej mene a podľa jej 
pokynov a (ii) s inými sesterskými 

spoločnosťami na uvedené účely. 
Príjemcovia osobných údajov môžu 

byť zriadení aj v krajinách mimo EÚ 
alebo Európskeho hospodárskeho 

priestoru („EHP”). Ak sa osobné 
údaje prenášajú mimo EÚ alebo 

EHP, takýto prenos podlieha 
primeranej ochrane, predovšetkým 

použitím štandardných zmluvných 
doložiek EÚ. 

C. RIGHTS OF PERSONNEL C. PRÁVA PERSONÁLU 

The Merck Organization will respond 

to all legitimate requests for 
information about personal data 

stored and, where applicable, to all 
requests to correct, update, or 

delete personal data. 

Spoločnosť Merck bude reagovať na 

všetky oprávnené žiadosti o 
informácie v súvislosti s uloženými 

osobnými údajmi a na všetky 
prípadné žiadosti o opravu, 

aktualizáciu alebo vymazanie 
osobných údajov. 

In any of these cases or to request 
a copy of the EU Standard 

Contractual Clauses (if applicable), 
Personnel can contact the Merck 

Organization's data protection 
officer at privacy@merckgroup.com 

or under the address specified 

above. 

V každom z týchto prípadov alebo v 
prípade žiadosti o kópiu 

štandardných zmluvných doložiek 
EÚ (ak je to potrebné) sa Personál 

môže obrátiť na pracovníka ochrany 
údajov Spoločnosti Merck na adrese 

privacy@merckgroup.com alebo na 

vyššie uvedenej adrese. 

 

mailto:privacy@merckgroup.com
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