
Dodatok č. 4
k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 21.11.2018

„PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou“

uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení 
medzi týmito zmluvnými stranami:

Partner 1 (ďalej len „Škola“):
spoločnosť:Hotelová akadémia

sídlo: Hlinská 31,010 01 Žilina

v zastúpení: Ing. Helena Milčevová 

100:001580623 DIČ: 2020644923

Partner 2 (ďalej len „PP“):
spoločnosť: Poradca podnikateľa spol. s r. o.

sídlo: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3780/L

v zastúpení: Ing. Renáta Mikulíková, konateľ spoločnosti 

IČO: 31 592 503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189

(spoločne ako „zmluvné strany“)

A. Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je predĺženie zmluvy na ďalší školský rok, na ktorom sa zmluvné strany 
dohodli ústne a formou tohto dodatku to potvrdzujú aj písomne.

B. Dohodnuté zmeny

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa dopĺňa a mení nasledovne:

ČI. III. Predmet zmluvy

1. 1. a) Škola do programu PP pre školy v školskom roku 2022/2023 zapojí 3 pedagógov.

ČI. IV. Povinnosti zmluvných strán

7. Škola prehlasuje, že e-mailové adresy (v prípade, že došlo k zmene) uvedené v časti C tohto 
Dodatku (maily pedagógov a všeobecný mail vytvorený pre multilicenciu) sú ku dňu podpisu tohto 
dodatku riadne zaregistrované na portáli danovecentrum.sk

8. Škola je povinná priebežne poskytovať spätnú väzbu o využívaní odborných online systémov 
Daňové a Mzdové centrum.

9. Zapojení pedagógovia majú právo sa bezplatne zúčastňovať online webinárov organizovaných 
spoločnosťou Poradca podnikateľa za účelom rozšírenia odborných znalostí a zručností s prácou 
v odborných online systémoch Daňové a Mzdové centrum.

danovecentrum.sk


10. Škola je povinná v rámci spätnej väzby poskytnúť projektovému manažérovi Programu PP pre 
školy minimálne 1 fotografiu z využívania odborných online systémov, tak aby fotografia 
rešpektovala všetky potrebné náležitosti ochrany osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR. 
Fotografia môže byť vyhotovená aj v prípade dištančného vzdelávania v rámci screenshotu alebo 
odfotenia žiakov ako pracujú so systémami zo zadnej strany.

ČI. V. Ďalšie povinnosti zmluvných strán

3. a) Vo veciach uvedených v rozsahu celej zmluvy a uvedeného dodatku, je zodpovednou 
osobou za školu:

emaikhancinova.alena@gmail.com , t. č.0903 575447

3. b) Uvedená zodpovedná osoba za školu bude výlučne komunikovať s projektovým manažérom 
programu Poradca PP pre školy a to vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa programu.

ČI. VI Trvanie a zánik zmluvy

2-Zmluva sa predlžuje na školský rok 2022/2023, pričom prístupy všetkých pedagógov aj 
študentov zapojených do programu PP pre školy sa ukončia najneskôr dňom 30.6.2023.

C. Zapojení pedagógovia v školskom roku 2022/2023

P. č. Titul, meno, priezvisko e-mailová adresa
1 Ing.Alena Hančinová hancinova.alena@gmail.com
2 Ing.Janka Urbancová jana.u@centrum.sk
3 Ing.Michaela Grofová michaelagrofova@gmail.com

D. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania Zmluvy o partnerstve zostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Účinnosť je viazaná na školský rok, tj. od 1.9. 2022 do 30.6. 2023.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zmluvná strana dostane jeden. Účastníci prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, 
že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni 
ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dodatku známe 
okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje 
podpisy.

V Žiline dňa 14.9.2022

Poradca
podnikateľa, spol, s r.o. 

artina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SR 

592 503
: SK2020449189, DIČ: 2020449189

konateľ spoločnosti

Ing. Renáta Mikulíkov

riaditeľ školy
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