
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Realizátor zabezpečuje realizáciu národného projektu pod názvom "Duálne vzdelávanie

a zvýšenie atraktivity a kvality OV-P",lTMS kód projektu 312011C7B9 (ďalej len "Projekt"].
1.2. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného

programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1: Vzdelávanie, Investičná priorita: 1.2: Zvyšovanie
významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie
prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania
a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov predvídania zručností, úpravy
učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov
duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania, Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu
odborného vzdelávania a prípravy retlektujúc potreby trhu práce.

1.3. Na realizáciu Projektu uzavrel Realizátor s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZjlj2016 (ďalej len
"Zmluva o NFP").

1.4. Pred ustanoveniami tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie, od ktorých sa nemožno odchýliť
dohodou zmluvných strán a ustanovenia Zmluvy o NFP.

2. Predmet a účel zmluvy
2.1. Účelom tejto zmluvy je vymedziť práva a povinnosti Realizátora aŠkoly tak, aby sa Škole

umožnilo využívať úžitky z aktivít Projektu.
2.2. Škola sa touto zmluvou zaväzuje, že sa aktívne zapojí do Projektu. ••.
2.3. Realizátor sa touto zmluvou zaväzuje, že umožní Škole zapojiť sa do Projektu a bude jej

poskytovať potrebnú podporu na vykonávanie príslušných aktivít Projektu.
2.4. Obidve zmluvné strany sú povinné konať vždy podľa svojich najlepších možností tak, aby

Projekt mohol byť realizovaný riadne a včas a aby bola garantovaná trvalá udržateľnosť
jednotlivých aktivít Projektu.

2.5. Podrobnejšia úprava ďalších práva povinností zmluvných strán je špecifikovaná v ďalších
článkoch tejto zmluvy.

3. Záväzky Školy
3.1. Škola sa zaväzuje, že v rámci Projektu najmä:

a) umožní vybraným pedagogickým zamestnancom zúčastňovať sa aktivít organizovaných
Realizátorom,

b) umožní vybraným pedagogickým zamestnancom v minimálnom počte 5 zúčastniť sa na
vzdelávacích aktívítách organizovaných Realízátorom.prlčom zníženie počtu podlieha
súhlasu Realizátora pri zohľadnení veľkosti školy

c) určí pedagogického zamestnanca, ktorý bude zaškolený na využívanie softwarového
riešenia poskytnutého Realizátoroma umožní jeho zaškolenle,

d) umiestni informáciu ozapojení sa do Projektu suvedením loga na webovom sídle školy, ako
aj zverejní informácie o aktivitách Projektu vškole vsúlade smanuálom pre informovanie
akomuníkáciu pre Operačný program Ľudské zdroje,

e) bude neodkladne poskytovať Realizátorovi informácie o zapojení školy a žiakov do
systému duálneho vzdelávania (ďalej len "SDV"), ako aj dokumenty súvisiace sSDV,

f] bude zodpovedať za to, aby nedošlo k prekrývaníu výdavkov a aktivít Projektu s
výdavkami a aktivitami iných národných alebo dopytovo-orientovaných projektov, ktoré
má Škola zrealizované, v realizácii alebo plánuje realizovať,v prípade ak dôjde v dôsledku
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