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Protokol

o

pokracovaní
"Akcie Slovensko - Rakúsko,

spolupráca vo vede a vzdelávaní"

Ministerstvo školstva Slovenskejrepubliky a vláda Rakúskej republiky
(d~alejlen zmluvnéstrany)

vedené želaním, aby pokracoval na roky 1992 - 1996 prijatý a úspešne
plnený zvláštny výmenný program pod názvom "Akcia Slovenská republika
-RakÚsko,spolupráca vo vede a vzdelávaní~'

s ohladom na zámer uzavriet medzi Slovenskou republikou a
RakÚskou republikou dohodu o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a
vzdelávania

dohodli sa takto:

Clánok 1
Zmluvné strany sa dohodli na pokracovaní "Akcie Slovensko-

Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní" (dalej len "Akcia") v období od
1. januára 1997 do 3Ldecembra 2001.

Clánok 2

1. "Akcia~"bude zaw~~tl;'tietoaktivity: Výmena študujúcich, P9~tgraduantov
a vedcov, ucitelov na univerzitách,vysokých školách um~Jeckéhosmeru a
odborných vysokých školách ako aj odborníkov z oblasti vzdelávania za
úcelom vzdelávania, výuky, štúdia a výskumu na univerzitách, vysokých
školách, odborných vysokých školách, školách a v iných vzdelávacích a
výskumných zariadeniach.
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2. Dalej má "Akcia" umožnit realizáciu dalších spolocných vedeckých~
vedecko-technických a vzdelávacích programov a podujatí, ako sú štúdie~
výskumné a výchovné projekty, semináre, zasadania, poskytovanie a
priprava kníh a ucebných materiálov podra národných normatívov
zúcastnenýchkrajín. .

Clánok 3
l. Riadiace grémium "Akcie'~ pozostáva z desiatich clenov, z ktorých pät

menuje minister školstva Slovenskejrepubliky a pät spolkový minister pre
ved~ dopravu a umenie Rakúskej republiky. Minister školstva Slovenskej
republiky alebo ním poverená osoba a spolkový minister pre vedu, dopravu
a umenie Rakúskej republiky alebo ním poverená osoba! sú cestnými
predsedajúcimi riadiaceho grémia.

2. Riadiace grémium si volí zo svojho stredu predsedajúceho na bežný
kalendárny rok, ktorý má Wasovacie právo. Predsedajúci z
predchádzajúceho kalendárneho roka zostáva vo svojej funkcii až do
volieb v bežnom kalendárnomroku.

3. Riadiace grémium je uznášaniaschopné~ak je prítomných najmenej šest
jeho clenov. Riadiace grémium si urcuje rokovací poriadok~ z ktorého
vyplývajú aj potreby prijatia uznesení. Na prijatie uznesení o rokovacom
poriadku~o náhrade výdavkov v zmysle cl. 3 ods. 4 a o poverení výkonnej
organizácie v zmysle cl. 4 je v každom prípade potrebný jednohlasný
súhlas.

4. Clenovia riadiaceho grémia vykonávajú svoje funkcie od casu ich
menovania vždy do nasledujúceho 31. decembra a následne môžu byt
opätovne' menovaní. Za svoju cinnost nedostávajú odmenu. Riadiace
grémium môže uhradit nutné výdavky spojené s úcastou jeho clenov na
zasadnutiach a s plnením inýchúloh urcených riadiacim grémiom.
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, 5. Riadiace grémium vypracúva rocný plán, ktorý odsúhlasí Ministerstvo
školstva Slovenskej republiky a Spolkové ministerstvo pre vedu, dopravu a
wnenie Rakúskej republiky. Najmenej jeden1crát rocne predkladá
Ministerstvu školstva a Spolkovému ministerstvu pre vedu, dopravu a
wnenie po stránke formálnej a obsahovej zodpovedajúce správy o
realizácii "Akcien a jeden1crát v roku overenú úctovnú uzávierku.

Clánok 4
Administratívnym zabezpecením "Akcien v Slovenskej republike bude

po odsúhlaseIÚ riadiacim grémiom poverená výkonná organizácia zo
Slovenskej republiky. Výkonná organizácia môže so súhlasom riadiaceho
grémia realizovat aj výmenné akcie iných oficiálnych, pdlosúkromných a
súkromných organizácií pri prebratí dodatocných správnychnákladov týmito
organizáciami.

..,
Clánok 5

l. Obe zmluvné strany sa dohodli, že financné prostriedky predpokladané na
realizáciu "Akcie" v rozpocte na príslušný rok sa budú delit tak, že
Slovenská republika poskytne jednu tretinu a Ral'ÚSka republika dve
tretiny financných prostriedkov potrebných na realizáciu schválených
rocných programov. Na stanovenie pomeru je smerodajný výmenný kurz
rakúskeho šilingu (jeho stred) ku slovenskej korune z 31. januára
príslušného roka.

2. Na financovanie aktivít "Akcien môžu byt použité aj iné financné
prostriedky poskytnuté tretou stranou. Tieto financné podpory a každý
prírastok z ich uloženia alebo z prípadných iných výnosov pripadnú v
prospech "Akcien.
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Clánok 6

I V prípadeakÚtnehoochoreniaaleboúrazuposkytneprijímajúcastranaI

osobám prichádzajÚcim v rámci tohto protokolu neodkladnÚ zdravotnÚ
starostlivost v rozsahu ako svojim obcanom s výnimkou kúpelnej
starostlivosti,protetického zubného ošetrenia a chronických ochorení, alebo
sa postará o uzatvorenie úrazového a zdravotného poistenia pokrývajúceho
~ÚtozdravotnÚstarostlivost po dobu pobytu týchto osôb.

Zdravotná starostlivost v Rakúsku sa poskytuje v rozsahu, ktOlÝ
zodpovedá zákonnej povinnosti všeobecnej zdravotnej poistovne. V prípade
nemocnicného ošetrenia je zdravotná starostlivost obmedzená na ošetrenie vo
všeobecnej poplatkovej triede.

Clánok 7 I
l. Tento protokol podlieha schváleniu v súlade s vnÚtroštátnymi právnymi

predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnost prvým dnom
mesiaca nasledujÚceho po vzájomnom písomnom oznámení oboch
zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanovené vnÚtroštátnymi
právnymipredpismi pre nadobudnutieplatnosti tohto protokolu.

2. Každá zmluvná strana môže protokol písomne vypovedat najneskôr šest
mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho kalendárneho roka, pricom
platnost protokolu skoncí 31. decembra tohto roku.

Dané vo Viedni dna 9. decembra 1996 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v nemeckom a slovenskom jazyku, pricom obidve
zneniamajÚrovnakú platnost.
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Zavlá
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Rakúske.republiky
Dr. R olfSCHOLTEN

L. ZaMinisterstvoškolstva
Slovenskejrepubliky
Dr. Eva SLAVKOVSKÁ
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Protokol

o dalšom pokracovaní
Akcie Rakúsko - Slovensko,

spolupráca vo vede a vzdelávaní

1. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a vláda Rakúskej republiky
sa dohodli, v súlade s clánkom 1 Protokolu o pokracovaní Akcie

Rakúsko -Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, podpísaného

9. decembra 1996, pokracovat v tejto Akcii v období od 1. januára
2002 do 31. "decembra 2007.

2. Ustanovenia dohodnuté v clánkoch 2 - 6 Protokolu z 9. decembra

1996 zostávajú v platnosti v dalšom období pokracovania Akcie do
31. decembra 2007 vrátane.

3. Tento Protokol podlieha schváleniu v zmysle vnútroštátnych

predpisov každej zmluvnej strany. Vstupuje do platnosti 1. den v

mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa zmluvné strany
diplomatickou cestou písomne informovali, že boli splnené vnútorné

podmienky pre nadobudnutie platnosti.

4. Tento Protokol môže byt písomne vypovedaný každou zmluvnou

stranou najneskôr 6 mesiacov pred ukoncením kalendárneho roku a

ukoncuje svoju platnost k 31. decembru daného roku.

Dané v Bratislave, dna 22. novembra 2001 v dvoch vyhotoveniach, každé v
nemeckom a slovenskom jazyku, pricom obe znenia sú rovnako platné.

Za Ministerstvo školstva
Slovenskaj republiky:

'."~-~
.,t- J - . .:~.

q-~'/ ---r--

Za vládu

Rakúskej republiky:

:"


