
Partnerská zmluva 

Uzatvorená medzi 

MUDr. Milan Pavlík, MPH 

Budatínska 3145/29, 851 05 Bratislava 

  

IČO: 44 8 44 395, DIČ: 103 656 7422 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 262 17 553 17 / 1100 

E-mail: financny.lekar@gmail.com 

(ďalej odberateľ) 

 

a 

 

Meno/Názov:.............................................................................................................................. 

Adresa:....................................................................................................................................... 

IČO:..........................................................         DIČ:......................................................... 

Mobil /Telefon:.........................................             E-mail:..................................................... 

Bankové spojenie:.....................................                Číslo účtu:............................................... 

(ďalej partner) 

 

I. ÚVODNÉ   USTANOVENIA 

 

1.1 Zmluva je uzatvorená medzi MUDr. Milan Pavlík, MPH (ďalej uvádzaný ako „odberateľ“)  a 

.............................................................. (ďalej uvádzaný ako „partner“). 

1.2 Vyplnením a podpísaním Partnerskej zmluvy obe strany odberateľ aj partner, súhlasia byť 

viazaný všetkými pravidlami a podmienkami, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. 

1.3 Partnerská zmluva nadobúda platnosť od dátumu schválenia odberateľom. Odberateľ 

prehodnotí každú úplne vyplnenú Partnerskú zmluvu od potenciálneho partnera, ktorá mu bude 

doručená poštou na jeho  domácu adresu: MUDr. Milan Pavlík, MPH, Budatínska 29, 851 05 

Bratislava. Následne bude žiadateľa o registráciu do Partnerského programu  informovať 

písomnou formou (emailom) o stave jeho registrácie. Odberateľ si vyhradzuje právo 

z akéhokoľvek dôvodu registráciu zamietnuť. O dôvodoch zamietnutia registrácie odberateľ 

nie je povinný žiadateľa o registráciu informovať. 

1.4 Partner je oprávnený ako samostatný, voľný a pracujúci na vlastnú zodpovednosť, 

odporúčajúci subjekt. Partner týmto potvrdzuje, že je fyzická osoba a má viac ako 18 rokov, 

prípadne je právnická osoba  a je plne spôsobilý právnym úkonom a poskytol pravdivé údaje 

o sebe, svojej adrese a ostatných náležitostiach. 
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II. PREDMET   ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi odberateľom a partnerom, ktorá sa nazýva 

Partnerský program. Za základe Partnerského programu sa partner zaväzuje pre odberateľa vykonať 

a zabezpečovať nasledovné služby: 

-  sprostredkovanie a zabezpečovanie činností smerujúcich k uzavretiu obchodných  vzťahov medzi 

odberateľom a treťou osobou 

- partner propaguje produkty a služby odberateľa  (osobne, vlastnými obchodnými aktivitami, 

reklamou, na svojich internetových stránkach, emailom na vlastnú databázu a pod.) a využíva 

postupy, podklady a informácie odberateľa (argumenty, ikonky, obrázky, textové odkazy a pod.) 

- partner podporuje pozitívne zviditeľnenie značky odberateľa  a šírenie dobrého mena odberateľa 

2.2 Odberateľ sa zaväzuje vyplatiť partnerovi províziu z každého obchodu (zaplateného predaja), 

ktorý bude uskutočnený zákazníkom, resp. návštevníkom, ktorého doporučil/získal partner, resp. 

ktorý prišiel na stránku odberateľa prostredníctvom odkazu partnera (prekliku), čo odberateľ 

identifikuje podľa čísla partnera umiestneného v odkaze vedúceho zo stránky partnera na stránku 

odberateľa. Pokiaľ sa jedná  o odkaz partnera, je táto informácia uložená po dobu 180 dní v tzv. 

cookies návštevníka. Po tejto dobe sa objednávky vytvorené návštevníkom nepovažujú za 

sprostredkované partnerom a nevzniká mu nárok na províziu. Doba informácie v cookies môže byť 

jednostranne zmenená odberateľom, pričom zmena je účinná od okamžiku jej zverejnenia na 

internetovej stránke odberateľa. 

Sprostredkovanie prístupu na internetovú stránku odberateľa prostredníctvom internetovej stránky 

partnera sa zaznamená iba v prípade, že má návštevník vo svojom prehliadači povolené cookies, má 

ich v plnom rozsahu povolené pre internetovú stránku odberateľa a pri dokončovaní objednávky od 

odberateľa je daný záznam v cookies prítomný a dostupný. Ak návštevník cookies povolené nemá, 

blokuje ich používanie pre internetovú stránku odberateľa, dodatočne ich zo svojho prehliadača 

odstráni, prepíše, či iným spôsobom znemožní prečítanie pôvodného záznamu z cookies pri 

dokončovaní objednávky, nenesie za to odberateľ žiadnu zodpovednosť a partnerovi nevzniká nárok 

na províziu z návštevníkom vytvorenej objednávky. 

 

2.3 Partner má prístup k svojmu províznemu účtu na adrese  http://www.financny-lekar.sk/user 

s prehľadom uskutočnených predajov a vyplatených provízií. Partner dostane písomne (emailom) 

od odberateľa k svojmu províznemu účtu prihlasovacie meno a heslo. 

 

 

III. PRÁVA  A  POVINNOSTI   ZMLUVNÝCH   STRÁN 

 

3.1 Práva  a  povinnosti odberateľa: 

- bude informovať partnera o všetkých dôležitých skutočnostiach potrebných pre realizáciu 

dohodnutých výkonov 

- bude vytvárať partnerovi podmienky pre realizáciu predmetu tejto zmluvy 

-  bude na základe článku V. Partnerskej  zmluvy vyplácať  stanovenú výšku odmeny partnerovi  

3.2 Práva  a povinnosti partnera: 

- bude čo najlepším spôsobom, aktívne a efektívne propagovať produkty a značku odberateľa  a tým 

maximalizovať zisk pre obe strany 

- bude sa riadiť smernicami tejto zmluvy, ktoré môžu byť z času na čas zaslané a/alebo dostupné 

online na internetovej stránke odberateľa 

http://www.financny-lekar.sk/user


- bude ponúkať služby a posielať potenciálnych zákazníkov na www.financny-lekar.sk  na svoje 

vlastné náklady, bude zodpovedný za distribúciu, obsah a spôsob akým vykonáva svoje 

marketingové aktivity. Všetky marketingové aktivity partnera musia byť profesionálne, správne 

a legálne podľa platných zákonov a v súlade s touto zmluvou. 

- bude používať iba odkaz poskytnutý v rámci Partnerského programu, inak nevznikne nárok na 

správnu registráciu a províznu odmenu. V žiadnom prípade nebude zverejňovať zmenené ani inak 

upravené odkazy alebo marketingové materiály bez predchádzajúceho písomného (postačuje aj 

formou emailu) oprávnenia odberateľom. 

- bude zodpovedný za vývoj, prevádzku a údržbu svojej internetovej stránky (ak takúto stránku 

prevádzkuje), ako aj za všetky materiály, ktoré sa na jeho stránke objavujú. Nebude prezentovať 

svoju internetovú stránku spôsobom, ktorý by mohol pripomínať, alebo vyvolať zmätok  so 

stránkou  odberateľa www.financny-lekar.sk  

- partner nebude konať hanlivo, nemravne, protizákonne, diskriminovať alebo konať iným 

nevhodným spôsobom. Taktiež nebude pôsobiť v oblastiach, ktoré obsahujú sexuálne akty, 

pornografiu, nemravné spôsoby, alebo grafiku s násilnými materiálmi. 

- môže používať značku odberateľa, jeho stránku a informácie z nej, prípadne iné právo duševného 

vlastníctva len v prípade, že sa tak písomne (postačuje aj emailom) dohodne s odberateľom 

- partnerovi sa vyslovene zakazuje predkladanie verejných vyhlásení predovšetkým pre médiá 

týkajúcich sa odberateľa, pokiaľ nebude odberateľ o týchto vyhláseniach písomne (emailom) 

vopred informovaný a dá písomný (emailom) súhlas partnerovi s ich zverejnením 

- pokiaľ by sa odberateľ dozvedel o protizákonnom jednaní partnera, dovoľuje partner odberateľovi 

vydanie všetkých jeho osobných údajov príslušným vyšetrovacím orgánom 

 

 

IV. PROPAGAČNÝ  MATERIÁL 

 

4.1 Akýkoľvek propagačný materiál, ktorý si partner želá zverejniť na internetových stránkach, 

prípadne prostredníctvom iných mediálnych kanálov, musí spĺňať obsahové aj technické 

požiadavky dohodnuté s odberateľom.  

4.2 Odberateľ má právo kedykoľvek upraviť mediálne zverejnený propagačný materiál. Rovnako si 

odberateľ dáva právo zamietnuť akýkoľvek propagačný materiál, najmä ak je v rozpore s právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, či v rozpore s dobrými mravmi. 

4.3 Za akékoľvek propagačné materiály, ktoré partner mediálne zverejní, a za akékoľvek  následky 

takéhoto konania (vrátane prípadnej straty, alebo škody, ktorú utrpí partner) odberateľ nenesie 

žiadnu zodpovednosť, v plnej miere za tieto straty a škody zodpovedá partner. 

4.4 Prísne zakázané je zasielanie nekalej reklamy (spamu) prostredníctvom diskusných skupín, 

emailových správ, SMS, faxu alebo pošty ako i ostatných telekomunikačných prostriedkov. 

4.5 Odberateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zobrazovanie propagačného materiálu na nevhodných 

internetových stránkach, a to bez nutnosti uvedenia dôvodu. 

 

 

V. ODMENA 

 

5.1 Nárok na províziu partnerovi vzniká: 

- ak je partner riadne registrovaný, má vyplnené všetky údaje a tieto údaje sú platné 

- zároveň partner používa svoj osobný partnerský odkaz, ktorý ma k dispozícii od odberateľa 

- zároveň návštevník príde prostredníctvom partnerského odkazu na stránku odberateľa 

a objedná/aktivuje si produkt/službu odberateľa a tento úkon je províznym systémom zachytený 

http://www.financny-lekar.sk/
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- zároveň bol objednaný produkt/služba zaplatený a objednávka nebola zrušená v ochrannej lehote. 

Ochranná lehota znamená, že zákazník môže uskutočniť storno objednávky do 6 hodín od jej 

zaevidovania odberateľom. 

- výška provízie je 1 € za každý jeden kus predanej knihy ZÁKLADY FINANČNÉHO ZDRAVIA 

a 5 € za každý jeden kus predanej spoločenskej hry FINANČNÁ ODYSEA 

5.2 Vyúčtovanie provízií sa koná na základe žiadosti partnera, maximálne 1x mesačne. Minimálna 

čiastka pre vyplatenie provízie je 20 €. Celková čiastka provízie  k vyplateniu je oznámená 

partnerovi na stránke www.financny-lekar.sk. Odberateľ poukáže odmenu partnerovi na základe 

vyúčtovania sprostredkovaného predaja. 

5.3 Platba provízie sa uskutoční prevodom finančných prostriedkov na účet partnera, ktorý partner 

uviedol v úvode tejto zmluvy. Číslo účtu môže partner počas trvania zmluvy kedykoľvek zmeniť, 

o tejto zmene je však povinný neodkladne informovať odberateľa. Preto za účelom úhrady provízie 

je partner povinný oznámiť pri žiadosti o vyplatenie provízie číslo účtu, kam má byť provízia 

zaslaná. 

5.4 Ak sa pri kalkulácii provízií vyskytne chyba, odberateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek takýto 

výpočet opraviť a okamžite vyplatiť nedoplatky, alebo si od partnera vymáhať preplatok. 

5.5 Partner má on-line prístup do svojho provízneho účtu na internetovej stránke odberateľa, kde si 

môže skontrolovať výšku provízie a stav účtu. 

5.6 Ak partner s platbou súhlasí, znamená to a považuje sa to za plné a definitívne vysporiadanie 

dlžného zostatku za uvádzané obdobie. 

5.7. Partner je zodpovedný vyplatiť všetky výdavky a poplatky, vrátane, no nielen, sociálneho 

poistenia, daní, zamestnaneckých poplatkov, DPH a ďalších platieb, ktoré súvisia s vygenerovaným 

výnosom podľa tejto zmluvy. 

 

 

 

VI. OCHRANA  OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOVERNÝCH  INFORMÁCIÍ  

 

6.1 Partner súhlasí s archiváciou jeho poskytnutých osobných údajov, ktoré budú využité len 

v súvislosti s províznym Partnerským programom  a súhlasí so zasielaním obchodných informácií 

a newsletterov odberateľa. 

6.2 Všetky informácie, vrátane no nielen informácie týkajúce sa financií, zoznamu partnerov, 

zoznamu klientov, ceny a informácie o predaji a pod. sú považované za dôverné. Odberateľ a tiež 

partner nesmie tieto informácie poskytnúť tretím osobám. 

6.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená poskytnúť dôverné informácie bez súhlasu druhej 

zmluvnej strany iba v týchto prípadoch: 

- súdu alebo rozhodcovskému orgánu, v súvislosti so súdnym, alebo rozhodcovským konaním 

vedeným pred týmito orgánmi 

- ak jej takú povinnosť ukladá zákon 

- ak ju druhá zmluvná strana zbaví záväzku mlčanlivosti 

6.4 Partner môže kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu požiadať o opravu svojich osobných 

údajov v zmysle ich aktuálnej platnosti. 

6.5 Po ukončení zmluvného vzťahu medzi odberateľom a partnerom budú údaje partnera 

zablokované, a po uplynutí termínu vyplývajúceho z daňových a obchodno-právnych predpisov 

budú odstránené. 
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VII. VÝPOVEĎ  A  DOBA  PLATNOSTI  ZMLUVY   

 

7.1 Partnerská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

7.2 Odberateľ je oprávnený od zmluvy kedykoľvek okamžite odstúpiť v prípade, že partner poruší 

niektorú z povinností uvedených v tejto zmluve. 

7.3 Vypovedanie tejto zmluvy odberateľom aj partnerom je možné kedykoľvek a bez uvedenia 

dôvodov. Vypovedanie zmluvy je písomnou formou. 

7.4 Vypovedaním zmluvy všetky práva a povinnosti, ktoré boli podľa tejto zmluvy partnerovi 

určené, budú okamžite zrušené. Partner nemá viac právo používať akékoľvek propagačné materiály 

odberateľa. 

7.5 Partner bude mať nárok iba na tie zarobené a nevyplatené provízie, ktoré boli vygenerované do 

dátumu ukončenia zmluvy. Po tomto dátume nebude partner zarábať, alebo dostávať provízie.  

7.6 Ukončenie zmluvy neoslobodí partnera od žiadnych záväzkov vyplývajúcich z akéhokoľvek 

porušenia tejto zmluvy, ktoré vznikli pre jej ukončením. 

 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

8.1 Odberateľ má právo podmienky Partnerskej zmluvy kedykoľvek zmeniť. O zmene bude 

informovať registrovaných partnerov emailom. Zmenené podmienky sú považované za 

dohodnuté od okamžiku ich uverejnenia na internetovej stránke odberateľa. Pokiaľ partner 

s najnovšou verziou podmienok nesúhlasí, je povinný spoluprácu ukončiť, a to zaslaním emailu 

odberateľovi na financny.lekar@gmail.com v ktorom pošle žiadosť o ukončenie spolupráce. 

Nárok na už získané provízie tým nezaniká. 

8.2 Partner je povinný nezneužívať prípadné chyby v províznom systéme, či ich zverejňovať alebo 

hovoriť tretím osobám. Ak partner objaví v províznom systéme chybu alebo inú nezrovnalosť, 

ktorá spôsobuje nesprávne chovanie systému, narušenie bezpečnosti či iné problémy, je 

povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť odberateľovi. 

8.3 Odberateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou alebo nečinnosťou tretích osôb. 

8.4 Táto zmluva obsahuje všetky ustanovenia zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy. 

Vedľajšie ústne dohody neboli uzavreté. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú účinné iba 

vtedy, pokiaľ boli prijaté v písomnej podobe. 

8.5 Partnerská zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo 

zmluvných strán. 

8.6 Obe zmluvné strany vyhlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že skontrolovali, pochopili 

a prijali Partnerskú zmluvu v plnom znení a bez výnimky. 

 

 

V  Bratislave  dňa   ................................................... 

 

 

------------------------------------------                                  -------------------------------------------- 

     MUDr.Milan Pavlík, MPH                                   Partner 

                  (odberateľ) 
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