
 
 

Program spolupráce 
medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 

 a  
Ministerstvom  školstva a vedy Litovskej republiky  

 v oblasti  vzdelávania  
 
 
V súlade s vôľou  nadviazať spoluprácu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania   
(ďalej len „ zmluvné strany“, samostatne – „ slovenská strana“, „ litovská strana“ ),  
 
 
- berúc do úvahy svoju spoločnú oddanosť jednotnému európskemu kultúrnemu 

a vzdelávaciemu priestoru,  
- smerujúc k aktívnejšej účasti na tvorbe spoločného európskeho vzdelávacieho 

priestoru, ako to stanovuje Bolonská deklarácia  prijatá v Bologni dňa 19. júna 
1999, 

- s presvedčením, že vzájomná spolupráca je dôležitým prvkom zlepšenia 
vzdelávacieho systému, spolupráce medzi univerzitami a podnietenia akademických 
mobilít,  

 
sa dohodli  takto: 
 
 

Článok 1 

Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti školstva na základe zásad 
vzájomného porozumenia a  partnerstva a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Litovskej republiky. 

 
 

Článok 2 

 Za  účelom  spolupráce podľa článku 1 tohto Programu spolupráce medzi 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej 
republiky (ďalej ako „ program“)  zmluvné strany: 

- na  požiadanie  si  vymenia informácie týkajúce sa  obsahu, štruktúry a organizácie  
systémov  vzdelávania a budú sa informovať o reformách  vzdelávacích systémov, 

- podporujú vzájomnú výmenu študentov, stážistov, vedeckých a pedagogických 
zamestnancov,  

- vzájomne podporujú účasť odborníkov na medzinárodných kongresoch, 
konferenciách, seminároch, kolokviách a sympóziách konaných na území štátu   
partnerských zmluvných  strán, 

 



 
Článok 3 

Zmluvné strany  napomáhajú rozvoju spolupráce medzi slovenskými a litovskými 
vzdelávacími inštitúciami v oblasti vzdelávacej a výskumnej činnosti, ktorá sa 
uskutočňuje na základe dohôd o priamej spolupráci.  
 

Článok 4 

Zmluvné strany si každoročne vzájomne vymenia študentov akreditovaných   
študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia uskutočňovaných 
verejnými vysokými školami na časť vysokoškolského štúdia v  rozsahu do 25 mesiacov 
ročne. Študijné pobyty môžu byť rozdelené na kratšie obdobia v  trvaní od 3 do 10 
mesiacov na jednu fyzickú osobu. Podmienkou štúdia je znalosť jazyka prijímajúcej 
strany alebo iného jazyka prijateľného  pre vybranú inštitúciu. 

 

Článok 5 

Zmluvné strany si každoročne vzájomne vymenia  na študijné pobyty študentov 
akreditovaných študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
uskutočňovaných verejnými vysokými školami a  externými vzdelávacími inštitúciami 
ako aj vedeckých a pedagogických  zamestnancov na stážové  pobyty v rozsahu  do 20 
mesiacov ročne. Študijné a stážové pobyty môžu byť rozdelené na kratšie obdobia  
v trvaní od 3 do 10 mesiacov na jednu fyzickú osobu. Podmienkou štúdia je znalosť 
jazyka prijímajúcej strany alebo iného jazyka prijateľného  pre vybranú inštitúciu. 

 

Článok 6 

Zmluvné strany podporujú štúdium slovenského jazyka a kultúry a litovského 
jazyka a kultúry. 

Za týmto účelom zmluvné strany zabezpečia každoročne nasledujúce výmeny:       

a) Litovská  strana každoročne prijme 3 účastníkov z vysokoškolských vzdelávacích 
a výskumných inštitúcií na  letné kurzy litovského jazyka a kultúry v dĺžke 
trvania 3-4 týždne, ktoré sú organizované litovskými vysokými školami.  Zoznam  
vybraných  vzdelávacích inštitúcii bude každoročne zverejňovaný. 

b) Slovenská  strana každoročne prijme 3 študentov, pedagogických alebo 
výskumných pracovníkov  vysokoškolských vzdelávacích a vedeckých inštitúcií 
na   Letný seminár slovenského jazyka a kultúry Studia Academica  Slovaca v 
dĺžke trvania 21 dní.   

 

Článok 7 

Zmluvné strany si  vymieňajú informácie  o vzájomnom uznávaní dokladov o  
vzdelaní, akademických tituloch a vedeckých hodnostiach vydaných v Slovenskej 
republike a Litovskej republike.   
 
 



Článok 8 

Zmluvné strany podľa svojich možností podporujú účasť žiakov ( najviac 10 
osôb) na medzinárodných odborných súťažiach a olympiádach, ktoré organizujú zmluvné 
strany. Skupiny žiakov budú  sprevádzať učitelia (najviac 2 osoby).  

Zmluvné strany uhradia výdavky spojené s vycestovaním svojich účastníkov 
do miesta konania a späť. 

 
 

Článok 9 

Príloha č.1 Všeobecné ustanovenia a  Príloha č.2 Finančné ustanovenia sú  
neoddeliteľnými súčasťami tohto programu.  

 
 

Článok 10     
 

Tento program nadobúda platnosť 30 dní  po jeho podpise. 
Tento program sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán  však môže 

program písomne vypovedať. Platnosť programu skončí 6 mesiacov odo dňa doručenia  
oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. 

Tento program možno zmeniť alebo doplniť len so súhlasom obidvoch zmluvných 
strán.  

Ukončenie platnosti tohto programu nebude mať vplyv na plnenie záväzkov 
prijatých zmluvnými stranami podľa tohto programu, ktoré neboli splnené v čase 
skončenia platnosti tohto  programu. 
 
 
 
Dané v Bratislave dňa 10. 6. 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé 
v slovenskom, litovskom a anglickom jazyku, pričom  texty majú rovnakú platnosť. 
V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.  
 
 
 
 
Za Ministerstvo školstva                                                  Za Ministerstvo školstva   
Slovenskej republiky:                                             a vedy  Litovskej republiky:  
             
   František Schlosser                  Giedrius Viliūnas 
vedúci služobného úradu                       námestník 
                 v. r.                 v. r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1 
k Programu spolupráce medzi  

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
a Ministerstvom školstva  a vedy 

Litovskej republiky v oblasti vzdelávania 
 

 
 
 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
 
 

 
1. Menné zoznamy uchádzačov na časť vysokoškolského štúdia, vedeckú stáž a letné   

kurzy v súlade s článkami 4,5 a 6 tohto programu  spolu s príslušnými dokladmi, 
budú zaslané druhej zmluvnej strane do 1. apríla  príslušného kalendárneho roka pre 
nasledujúci školský rok.  

2. Prijímajúca zmluvná strana  potvrdí druhej zmluvnej strane prijatie uchádzačov  
a začiatok  študijného pobytu, vedeckej stáže alebo letného  kurzu  nasledovne: 

a)    podľa článku 4 tohto programu - najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho     
  roka,  

b)    podľa článku 5 tohto programu - minimálne dva  mesiace pred  začatím  stáže,   
c)    podľa článku 6 tohto programu - najneskôr do 31.mája  príslušného kalendárneho  

roka. 

3. Všetky požadované doklady musia byť preložené do jazyka prijímajúcej krajiny 
alebo do anglického jazyka.  

4. Osobám  prijatým v rámci tohto programu  bude poskytnutá potrebná zdravotná  
starostlivosť  na základe  európskeho  preukazu  zdravotného poistenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 2 
k Programu spolupráce medzi  

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
a Ministerstvom školstva  a vedy 

Litovskej republiky v oblasti vzdelávania 
 
 
 
 
 

FINANČNÉ USTANOVENIA 
 

 
 

1. Osobám prijatým v súlade s článkami 4 a 5 dohody poskytne prijímajúca zmluvná 
strana: 

a) bezplatné štúdium, 
b) štipendium pre študentov a stážistov v súlade s vnútroštátnymi právnymi  

predpismi. 
               V prípade potreby slovenská zmluvná strana poskytne svojim občanom príplatok        
               k štipendiu. 

c) zabezpečí ubytovanie na vysokoškolských internátoch za rovnakých podmienok 
ako svojim občanom. 

 
2. Vysielajúca zmluvná strana uhradí výdavky spojené s vycestovaním svojich 

študentov a stážistov do miesta štúdia a späť. 
 

3.  Výmeny v súlade s článkom 6 sa budú vykonávať takto: 

a) vysielajúca zmluvná strana  hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, 

b) prijímajúca  litovská zmluvná  strana poskytne štipendium v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi predpismi, hradí ubytovanie v  študentských domovoch                  
a  cestovné náklady za prepravu na území svojho štátu vyplývajúce z  oficiálneho 
programu letného  kurzu, 

c) prijímajúca slovenská zmluvná strana  poskytne celodenné stravovanie, 
ubytovanie, hradí cestovné náklady za prepravu na území svojho štátu 
vyplývajúce z  oficiálneho programu kurzu a vreckové v súlade  so svojimi  
vnútroštátnymi  predpismi. 

 


