
tohto bodu k neoprávneným výdavkom zo strany školy, bude tíeto neoprávnené výdavky
znášať škola

g) bude spolupracovať na realizácií dní otvorených dverí, seminárov a iných aktivít za
účelom zefektívnenia, propagácie SOV a náboru žiakov do SOV vo svojich priestoroch
alebo v priestoroch určených Realizátorom.

3.2. Škola v rámci svojich možností poskytne Realizátorovi súčinnosť vyplývajúcu z potrieb
Projektu, a to najmä:
a) pri implementácii systému duálneho vzdelávania,
b) pri tvorbe a zabezpečení propagácie povolaní a SOV,
c) pri pilotnom overovaní vytvoreného systému kariérového sprevádzania.

3.3. Škola je povinná predkladať Realizátorovi všetky potrebné podklady potrebné na preplácanie
výdavkov uvedených v článku 4. odsek 4.3.tejto zmluvy.

3.4. Škola je povinná včas informovať Realizátora o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa jej
subjektivity alebo jej identifikačných údajov.

4. ZáväzkyRealizátora
4.1. Realizátor v rámci Projektu poskytne Škole najmä:

a) odbornú a metodickú podporu za účelom dosiahnutia cieľov Projektu,
b) odbornú a metodickú podporu v prípade záujmu školy o poberanie štrukturálnych fondov,
c) priamu spoluprácu so stavovskými a profesljnými organízácíamí,

d) spoluprácuna realizácií dní otvorených dverí, seminárov a iných aktivít za účelom
zefektívnenia propagácie Školy a náboru žiakov,

e) v prípade, že sa Škola zapojí do SOV Realizátor poskytne Škole sprievodcu - zamestnanca
Realízátora, ktorého úlohou bude pomáhať Škole pri nábore žiakov,

f) spoluprácuna propagácií Školy.
4.2. Realizátor v rámci Projektu ďalej:

a) bude organizovať semináre, workshopy, exkurzie a iné podujatia a umožní na nich účasť
žiakom a pedagogickým zamestnancom Školy,

b) zabezpečí akreditované vzdelávanie pedagogických zamestnancov vrátane kariérových
a výchovných poradcov, na ktorom umožní účasť určenému počtu zástupcov Školy.

c) zabezpečí softwarové riešenie a umožní zaškolenie pre vybraných zamestnancov školy
4.3. V súvislosti s účasťou pedagogických zamestnancov alebo iných zástupcov Školy

(frekventantov) na vzdelávaniach organizovaných v rámci Projektu bude Realizátor znášať
nasledovné náklady:
a) ubytovanie, stravné/diéty,
b) náhradu mzdy frekventanta vzdelávania za dni, počas ktorých bude účastný vzdelávania,

pozostávajúcu z časti funkčného platu a odvodov zamestnávateľa,
c) cestovné.

4.4. Rozsah poskytovanej podpory Škole je vždy výlučne na rozhodnutí Realizátora, ktorý bude
vychádzať z možností Projektu s prihliadnutím na potreby Školy.

4.5. Realízátor je oprávnený jednostranne upraviť rozsah svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy v prípade, ak si to vyžiada zmena príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky
alebo Európskej únie, zmena Zmluvy o NFP alebo iná zmena podmienok Projektu.

5. Osobitnépovinnosti Školy
5.1. Škola sa zaväzuje strpieť výkon akejkoľvek kontroly, auditu alebo iného overovania

súvisiaceho so záväzkovým vzťahom založeným touto zmluvou a poskytovať oprávneným
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