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Zmluva o spolupráci a partnerstve 
„PP Poradca pre školy – prepájame teóriu s praxou“ 

 
 

uzatvorená 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:  Obchodná akadémia  

sídlo:   Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 

v zastúpení:   Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy 

IČO:  00162124 

DIČ:  2020671499 

 

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“) 

 

 

Čl. I 

1. Poradca podnikateľa, spol. s r. o.  je obchodnou spoločnosťou, ktorá  je nositeľom  majetkových práv 
k doméne  - portálu www.danovecentrum.sk / www.mzdovecentrum.sk - ďalej len „DC“ a „MC“), pri 
prevádzkovaní ktorého spolupracuje s Vydavateľským  a vzdelávacím domom Poradca podnikateľa. DC 
(MC) je moderný portál pre dane a účtovníctvo (mzdy a personalistiku), ktorý ponúka spoľahlivé a 
aktuálne informácie na jednom mieste, dostupné vždy a všade. 

 
Obchodná akadémia je vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje budúcich absolventov na výkon 
ekonomických funkcií v oblasti ekonomiky, manažmentu podniku, daňového poradenstva, bankových 
služieb, marketingových  činností a vedenia účtovníctva a miezd. Činnosť školy, jej dokumenty, aktivity je 
možné nájsť na portáli www.oavoza.sk. 
 

 
 

Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom uzatvorenia Zmluvy  je spoločné deklarovanie záujmu oboch partnerov na spolupráci 

a partnerstve pri modernizácii vyučovacieho procesu prostredníctvom implementácie projektu „PP 

Poradca pre školy – prepájame teóriu s praxou“. 

 

2. Zmluva a na jej základe dohodnutá vzájomná spolupráca a partnerstvo zúčastnených strán vychádza 

z myšlienky naučiť študentov stredných škôl ekonomického zamerania pracovať s praktickými 

informáciami a využívať ich počas stredoškolského štúdia  a následne pripraviť študentov na  začlenenie 

sa do profesionálneho života spojením teórie a praxe.  

 

http://www.danovecentrum.sk/
http://www.mzdovecentrum.sk/
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Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je vzájomné poskytnutie dohodnutých plnení: 

 

1. 1. Plnenie zo strany Partnera 1 škola: 

a) Zapojenými pedagógmi otestovať odborné online systémy DaňovéCentrum.sk a MzdovéCentrum.sk 
a vypracovať návrh začlenenia práce DC/MC do vyučovania – tematických plánov hodín - viď Príloha 
1, ktorý bude pri ukončení školského roka vyhodnotený. 

b) Škola zapojí do projektu 13 pedagógov – mená a kontakty viď Príloha 2. 
c) Práca so systémami DC.sk a MC.sk bude prebiehať výlučne len v priestoroch školy a to konkrétne v 7 

učebniach školy. 
d) Poskytovanie spätnej väzby 2x za školský rok o praktickom využívaní a prínose DC/MC v súlade 

s Prílohou č. 1 tejto zmluvy (predbežne  november - december a v druhom polroku máj - jún), osobne, 
skype, dohodou. Súčasťou bude aj vyplnenie hodnotiaceho formulára o využívaní DC/MC a to 2 krát 
za polrok, vždy ku koncu daného polroka za prvý polrok a vypracovanie. Hodnotiaci formulár vždy 
zašle projektový manažér danej škole.  

e) Uverejnenie loga PP Poradca pre školy  na webovej stránke školy s aktívnym linkom na www.pp.sk 
o programe, do 14 dní od podpisu zmluvy. Škola bude informovať o tejto skutočnosti partnera PP. 

f) Vypracovanie a zverejnenie PR článku (pedagógmi alebo zapojenými študentami), príp. tlačovej 
správy o partnerstve a prínose DC/MC pre študentov a vyučovací proces,  s podtitulom „PP Poradca 
pre školy – prepájame teóriu s praxou“, najneskôr do 3 mesiacov od začatia zmluvy. Škola bude 
informovať partnera PP vopred. 

g) Prezentácia PP ako partnera školy pre podporu odborného praktického vzdelávania na akciách 
organizovaných školou počas celého školského roka.  

h) Ďalšie možnosti prezentácie PP podľa možností školy: informácia v školskom časopise, umiestnenie 
plagátov v priestoroch školy (dodá PP), PR článok názory študentov na prácu s DC/MC, informácia 
rodičom a pod.  

i) V rámci možností školy podať písomnú spätnú väzbu od študentov – ako sa im pracuje so systémami 
a v čom je to pre nich prínosom, aspoň 1x ročne formou emailu. 

j) Partner - škola sa zaväzuje využívať odborné systémy DC.sk a MC.sk výlučne pre výučbové účely pre 
študentov a pedagógov, nikdy nie komerčne, nie súkromne, ani neposkytovať túto možnosť tretím 
stranám, ani nijako inak nezneužiť poskytnuté prístupy k odborným systémom. Škola preberá plnú 
právnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie tejto dohody ktoroukoľvek zapojenou osobou. 
 

 
1. 2. Plnenie zo strany Partnera 2 PP: 

a) Poskytnúť užívacie práva k odborným on-line systémom DC/MC www.danocentrum.sk 

a www.mzdovecentrum.sk bezodplatne počas trvania zmluvy, ktorý môžu využívať všetci 

pedagógovia pri vyučovaní alebo príprave na vyučovanie. 

b) Poskytnúť zaškolenie vybraným pedagógom školy na prácu so systémami DC/MC a poskytnúť pomoc 

a podporu počas celého školského roka pre dobré fungovanie spolupráce. 

c) Na záver školského roka po odbornom preskúšaní pedagógmi školy o spôsobilosti študentov 

orientovať sa a pracovať s DC/MC, úspešným študentom odovzdať Certifikáty, distribúciu zabezpečí 

škola. 

d) Prezentácia školy ako partnera, ktorému poskytujeme prístup k odborným online systémom (DC/MC) 

na podporu praktického vzdelávania študentov a pedagógov – v rámci celkovej propagácie programu 

PP Poradca pre prax, resp. v rámci možností PP uverejnenie tlačovej správy o spolupráci so školou 

na webstránkach PP alebo na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn). 

e) 2x ročne vyhodnotenie spolupráce (vždy koncom školského polroka), osobne alebo prostredníctvom 

konferenčného telefonického rozhovoru. 

f) PP pridelí partnerskej škole osobnú tele-operátorku, ktorá bude počas roka k dispozícii pre plnenie 

ďalších požiadaviek na iné služby a produkty pre školu.  

 

 

http://www.pp.sk/
http://www.danocentrum.sk/
http://www.mzdovecentrum.sk/
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Čl. IV 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. PP poskytne bezodplatne užívacie práva k DC, MC Partnerovi 1 formou multilicencie, t. j. prístupu 

prostredníctvom pevnej IP adresy Partnera 1, kde majú všetci užívatelia možnosť využívať DC/MC 

výlučne v priestoroch Partnera 1 prostredníctvom zariadení (počítač, notebook) s pripojením na internet.  

2. Škola je povinná do 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými partnermi zaslať PP pevnú IP 

adresu a masku siete, na ktorú bude prístup zriadený a zároveň identifikačné údaje osoby (meno, 

priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo), na ktorú bude poskytnutý multiprístup k DC/MC.  

3. Škola je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu PP akúkoľvek zmenu  údajov uvedených v bode 2 

tohto článku. 

4. PP bez zbytočného odkladu zaregistruje školu na portáloch: www.danovecentrum.sk  

www.mzdovecentrum.sk. 

5. PP sa zaväzuje poskytnúť užívacie práva pre školu formou univerzálneho prihlasovania na pevnú IP 

adresu školy, čo znamená, že PP poskytne jedno prihlasovacie meno a heslo pre všetkých užívateľov 

DC/MC Partnera 1 do 5 pracovných dní odo dňa poskytnutia údajov uvedených v bode 2 tohto článku 

(prístup pre študentov na vyučovaní). PP poskytne aj osobitné prístupy na emailové adresy všetkých 

zapojených pedagógov. 

6. Škola je oprávnená poskytnúť prístupové údaje výhradne užívateľom DC/MC a zaväzuje sa využívať 

prístup k DC/MC výlučne prostredníctvom registrovaných užívateľov a len pre účely vyššie definované. 

7. Škola prehlasuje, že e-mailové adresy uvedené v prílohe č. 2 (maily pedagógov a všeobecný mail 

vytvorený pre multilicenciu)  sú ku dňu podpisu tejto zmluvy riadne zaregistrované na portáli 

danovecentrum.sk. 

8. Škola je povinná do prílohy č. 2 poskytnúť aj všeobecný e-mail za účelom zriadenia multilicencie pre 

študentov. V prípade, ak škola takýto mail nemá, je povinná ho vytvoriť na jednej z existujúcich platforiem. 

 

Čl. V 

Ďalšie povinnosti zmluvných strán 

 

1. PP prehlasuje, že DC/MC poskytuje Škole bez právnych vád a že je oprávnený poskytnúť užívacie práva 

k DC/MC. 

2. PP vyhlasuje, že pre bezchybné používanie DC/MC je potrebné nasledovné vybavenie: 

 počítač s prístupom do siete internet s minimálnou rýchlosťou pripojenia 512 kbit/s (64 kB/s), 

 operačný systém (MS Windows 98SE/2000/XP/VISTA/7 a viac, Linux), 

 kompatibilný internetový prehliadač (Internet Explorer 7.x, Mozilla Firefox 3.x, Opera 8.x a ich  novšie 

verzie), v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies, 

 prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader 7.x a vyšší), 

 e-mailové konto. 

3. Vo veciach uvedených v Čl. IV tejto zmluvy, zmluvné strany komunikujú prostredníctvom týchto určených 
osôb: 

 

a) za Školu:  Ing. Lukáš Vartiak, PhD., t. č. +421 905 707 504, e-mail: vartiak.lukas@gmail.com, pre 
technické záležitosti/prístupy k DC.sk a MC.sk p. Ing. Michal Hauer, t. č. +421 903 568 444, e-
mail: mhauer@h-team.sk 
 

b) za PP: Daniela Horníková, t. č. +421 41 70 53 230, e-mail: hornikova@pp.sk – vo veciach 

odborných; Ing. Dávid Vrtaňa, projektový manažér pre program PP Poradca pre školy, t. č. 

+421 918 450 986, email: vrtana@pp.sk 

 

4. Návrh zmluvy zašle PP škole elektronickou formou, ktorá ju doplní a zašle v dvoch rovnopisoch 

v papierovej forme už potvrdenú na adresu spoločnosti PP aj s vyplnenými prílohami, rovnako ju obratom 

zašle aj v elektronickej podobe. 

 

Čl.  VI 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Doba poskytnutia užívacích práv k DC/MC je stanovená na dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

http://www.danovecentrum.sk/
mailto:hornikova@pp.sk
mailto:vrtana@pp.sk
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2. Zmluva sa uzatvára vždy na 1 školský rok t. j. aktuálne na 2018/2019  - pričom sa automaticky 

predĺži po ústnej dohode oboch partnerov a následnom písomnom potvrdení súhlasu oboch strán 

na ďalší školský rok. 

3. Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez udania dôvodu. 

4. V prípade ukončenia zmluvy výpoveďou podľa odseku 3 písm. b) tohto článku je dĺžka výpovednej doby 1 

mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. VII 

Ochrana osobných údajov  

 

1. Partner 1 vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb na účely plnenia z tejto 

zmluvy. 

2. Dotknutými osobami sa na účely tejto zmluvy rozumejú: vybraní pedagógovia a žiaci Partnera 1 

zapojení do otestovania a využívania online odborných systémov DaňovéCentrum.sk 

a MzdovéCentrum.sk za podmienok bližšie dojednaných v tejto Zmluve.  

3. Partner 2 sa zaväzuje spracuvávať osobné údaje dotknutých osôb podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení.   

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že bližšie podmienky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 

sa riadia nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami Partnera 1 pre online produkty a služby 

- https://www.zakon.sk/obchodne-podmienky.xhtml a podmienkami spracúvania osobných údajov - 

https://www.zakon.sk/podmienky-spracovania-ou.xhtml. 

 

 

 

Čl. VIII 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov a po dohode zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú v zmluve upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane jeden rovnopis. 

4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú 

v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho 

pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 V Žiline dňa  10. 8. 2018                       V Žiline  dňa  10. 8. 2018 

   Poradca podnikateľa, s. r. o.                               Obchodná akadémia    

 

  

 

 

 

 

______________________________                                                 ________________________________ 

        Ing. Renáta Mikulíková                                                                             Ing. Ľubica Pevná 

        

          konateľ spoločnosti                  riaditeľ školy                    

https://www.zakon.sk/obchodne-podmienky.xhtml
https://www.zakon.sk/podmienky-spracovania-ou.xhtml

