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Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi 
 

BOIRON SK, s.r.o. 
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
IČO: 35 738 243 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16515/B, 
v mene ktorej koná pán PharmDr. Radovan Pétervári , konateľ  
(ďalej len ,, BOIRON SK“) 
 
a 
 
Klub slovenských turistov  
so sídlom Záborského 33, 831 03 Bratislava 
IČO: 00688312 
v mene občianskeho združenia koná pán JUDr. Marek Heinrich - podpredseda 
(ďalej len ,,Klub slovenských turistov“) 
 

I. 
Účel zmluvy 

 
1.1  Účelom tejto zmluvy je rozvíjanie spolupráce medzi Klubom slovenských turistov a BOIRON SK. 

 
1.2 Klub slovenských turistov je majiteľ kombinovanej ochrannej známky zaregistrovanej na Úrade 

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom 182022 (ďalej len ,,logo Klubu 
slovenských turistov“).  

 
1.3 BOIRON SK má právo disponovať s ochrannou známkou zaregistrovanou na Úrade pre 

harmonizáciu na vnútornom trhu pod číslom 1131608 (ďalej len ,,logo BOIRON“). 
 

1.4 Klub slovenských turistov odporúča Dapis gél, produkt distribuovaný BOIRON SK  (ďalej len 
,,produkt“).  
 

1.5 Spolupráca spočíva v uvedení odporúčania produktu Klubom slovenských turistov 
v marketingových materiáloch vydávaných BOIRON SK ako aj na internetovej stránke BOIRON SK 
a platenej inzercii BOIRON SK v periodiku Klubu slovenských turistov Kalendár podujatí. 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Klubu slovenských turistov udeliť spoločnosti BOIRON SK 
súhlas na používanie loga Klubu slovenských turistov v marketingových materiáloch a na 
internetovej stránke spoločnosti BOIRON SK v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. 
 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok Klubu slovenských turistov poskytovať spoločnosti 
BOIRON SK platenú inzerciu v periodiku Klubu slovenských turistov Kalendár podujatí v rozsahu 
a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok BOIRON SK zaplatiť Klubu slovenských 
turistov za inzerciu nižšie uvedenú dohodnutú cenu. 
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III. 
Záväzky zmluvných strán 

 
3.1 Klub slovenských turistov sa zaväzuje raz ročne poskytovať BOIRON SK platenú inzerciu 

v rozsahu 1 strany vo formáte A5 v periodiku Kalendár podujatí. Inzercia BOIRON SK bude 
v periodiku Kalendár podujatí umiestnená nasledujúcim spôsobom: 
 

- v roku 2014 zadnej vnútornej strane vo farebnom vyhotovení 
- v roku 2015 na zadnej vonkajšej strane vo farebnom vyhotovení 
- v roku 2016 na zadnej vonkajšej strane vo farebnom vyhotovení 

 
3.2  Klub slovenských turistov sa zaväzuje uviesť logo BOIRON SK na svojej internetovej stránke 

v sekcii ,,Partneri“, ktoré bude obsahovať hypertextový odkaz na internetovú stránku 
spoločnosti BOIRON SK. Klub slovenských turistov sa zaväzuje, že logo BOIRON SK využije iba 
spôsobom stanoveným v prvej vete tohto ustanovenia.  

 
3.3 Klub slovenských turistov udeľuje BOIRON SK súhlas na použitie loga Klubu slovenských turistov 

na marketingových materiáloch BOIRON SK distribuovaných na území Slovenskej republiky 
a internetovej stránke BOIRON SK za účelom označenia odporúčania produktu BOIRON SK zo 
strany Klubu slovenských turistov. 

 
IV. 

Cena a platobné podmienky 
 
4.1 BOIRON SK sa zaväzuje Klubu slovenských turistov zaplatiť za inzerciu v časopise Kalendár 

podujatí za rok 2014 dohodnutú cenu vo výške 380 EUR bez DPH, za inzerciu za rok 2015 
dohodnutú cenu vo výške 440 EUR bez DPH a za inzerciu za rok 2016 dohodnutú cenu vo výške 
440 EUR bez DPH. 
 

4.2 Splatnosť faktúry si zmluvné strany dohodli na 14 dní odo dňa jej doručenia BOIRON SK. 
 

V. 
Doba trvania zmluvy 

 
5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 roky odo dňa účinnosti zmluvy.  
 
5.2 Zmluva môže byť pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretá, ukončená písomnou dohodou 

zmluvných strán. 
 

5.3 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia záväzku 
druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a je 
účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

 
VI. 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 
6.1 Klub slovenských turistov vyhlasuje, že s logom Klubu slovenských turistov nie sú spojené žiadne 

práva tretích osôb, ktoré by mali vplyv na plnenie z tejto zmluvy. V prípade ak si akákoľvek tretia 
osoba uplatní voči BOIRON SK akékoľvek nároky k logu Klubu slovenských turistov, sa Klub 
slovenských turistov zaväzuje BOIRON SK nahradiť vzniknutú škodu do výšky uplatňovaného 
nároku. 



7.1

7.2

7.3

7.4

6.2 BOTRON SK vyhlasuje, Ze s logom BOIRON SK nie s0 spojen6 iiadne prdva tretich os6b (s

v'inimkou spolodnosti skupiny BOIRON), ktor6 by mali vplyv na plnenie z tejto zmluvy. V pripade,

ak si akdkol'vek tretia osoba uplatni vodi Klubu slovensk'ich turistov ak6kolvek niiroky k logu

a obchodn6mu menu BOIRON SK, sa BOIRON SK zavdzuje Klubu slovensk'ich turistov nahradit

vzniknut0 Skodu do v'i5ky uplatfiovan6ho n6roku.

vil.
ZdvereEn6 ustanovenia

Prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaj0 na prdvnych ndstupcov Klubu slovensktch turistov

ako aj na prdvnych ndstupcov BOIRON SK.

Ostatn6 prdva a povinnosti Zmluvn'ich strdn touto zmluvou neupraven6 sa riadia predov5etk'im

Obchodn'im zdkonnikom a vSeobecne zdvdznymi prdvnymi predpismi platn'imi a 0dinnlimi

v Slovenskej republike.

T0to zmluvu je moZn6 menit a doplfiat iba vo forme pisomn'ich dodatkov podpisan'ich oboma

Zmluvn'imistranami.

Pokiat by z ak6hokolvek dOvodu ak6kolVek ustanovenie tejto zmluvy bolo neplatn6 alebo

nevykonate[n6, nem6 to za ndsledok neplatnost' celej zmluvy. Za neplatn0 sa bude povaZovat len

td dast zmluvy, ktorej sa d6vod neplatnosti priamo t'ika. Zmluvn6 strany sa zavdzuj0 neplatn6

ustanovenie doplnit', alebo nahradit' nov'im dojednanim, kto16 bude v srllade s platnfmi
prdvnymi predpismi tak aby zmysel a ridel tejto zmluvy bol zachovan'i. Ak Zmluvn6 strany

nevykonaj( doplnenie alebo nahradenie, pouiijti sa namiesto neplatn'ich ustanoveni

ustanovenia prisluSn'ich prdvnych predpisov, ktor6 sri im obsahom alebo 0delom najbliZ5ie, tak

aby zmysel a 6del tejto zmluvy bol zachovan'i.

T6to zmluva predstavuje riplnf dohodu medzi Zmluvn'imi stranami. V stilade s t'im neexistujti

Ziatlne d'alSie dohody alebo zmluvy, di uZ tistne alebo pisomn6, kto16 by upravovali predmet

tejto zmluvy. Ak by tak6to dohody alebo zmluvy existovali, povaZuj0 sa zruSen6 a nahraden6

touto zmluvou.

7.6 Tdto zmluva nadobtlda 0dinnost jej podp(sanim oboma Zmluvn'imistranami.

7.7 Titto zmluva je vyhotoven6 v 2 rovnopisoch pridom kaZd'i Zmluvnd strana obdrZi jeden rovnopis.

7.8 Zmluvn6 strany vyhlasuj0, Ze sf plne spdsobil6 na priivne dkony, Ze text tejto zmluvy je urdit'im

a zrozumitefn'im vyjadrenim ich v6Znej a slobodnej v6le a s0 nim viazan6. Dalej vyhlasujd, Ze si

trito zmluvu pred jej podpisom pozorne preditali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak

srihlasu s jej obsahom k nej pripdjajil svoje vlastnorudn6 podpisy,

zdstupcov oprdvnenfch konat v ich mene.

resp. vlastnorudn6 podpisy

7.5
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PharmDr. Radovan P6tervdri , konatel'
Klub slovensk'ich turistov .b;-
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JUDr. Marek Heinrich, podpredseda




