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DOHODA

o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a
Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na roky

1996-1998

Ministerstvo
školstva a vedy
strany")

školstva Slovenskej republiky a Ministerstvo
Bieloruskej republiky {dalej len "zmluvné

vedené prianim dalej rozvijae priatelskévzeahy medzi
Slovenskourepublikou a Bieloruskourepublikou,

berúc do úvahy
vzájomnejspolupráce,

pozitivne výsledky a skúsenosti zo

vedomé si nevyhnutnosti plnie záväzky
Záverecného aktu helsinskej konferencie o
spolupráciv Európe

vyplývajúce zo
~zpecnosti a

I

sa dohodli takto:

Clánok 1

Zmluvné strany sústredia
tieto smery spolupráce:

v rokoch 1996 - 1998 svoje úsilie na

- priprava odbornikov na základe ekvivalentnej výmeny študentov,
postgraduantovjašpirantov a stážistov v odboroch, prioritných
pre každú zmluvnú stranu,

priprava a
odbornikov,

zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogických

- rozvoj a zvyšovanie efektivnosti priamej spolupráce medzi
školami, školskými zariadeniami a orgánmi, zodpovednými za
vzdelávanie v Slovenskej republike a Bieloruskej republike,

- rozvoj slovakistiky a bielorusistiky,

- výmena skúsenosti a informácii v oblasti rozvoja, prognózovania
a riadenia systému vzdelávania a vedy,

- výmena informácii o medzinárodných podujatiach v oblasti
výchovy, vzdelávania a vedy, ako aj spolocná úcast v
medzinárodných programoch a projektoch.



Clánok 2

Každorocne, pocnúc školským rokom 1996/97, zmluvné strany budú
vysiela~ študentov a postgraduantov/ašpirantov na úplné štúdium
na vysokých školách, pocty osôb sú urcené v Pracovnompláne
( Priloha ), ktorý je neoddelitelnou súcas~ou Dohody.

Clánok 3

Zmluvné strany každorocne vyšlú vedeckých pracovnikov a ucitelov
na stáže v rámci zvyšovania kvalifikácie, pocty osôb sú urcené
v Pracovnom pláne ( Priloha ), ktorý je neoddelitelnou súcas~ou
Dohody.

Clánok 4

Zmluvné strany budú podporova~ prijimanie osôb n~ vysokoškolské
štúdium, pricom náklady na vzdelanie bude hradi~vysielajúca
strana alebo kandidát na štúdium.

Clánok 5

Výber kandidátov na štúdium a stáže uskutocni vysielajúca
strana. Zmluvné strany sa dohodli, že kandidáti na štúdium a stáž
musia ma~ :

- študenti vysokých škôl na riadne (úplné) štúdium
stredoškolské vzdelanie s matur~tou,

- ukoncené

- študenti vysokých škôl na cas~ vysokoškolského
ukoncených nie menej ako dva rocniky vysokej školy,

štúdia

- postgraduanti/ašpiranti
štúdium,

a stážisti ukoncené vysokoškolské

- zdravotný stav, ktorý im dovoluje študova~ a absolvova~ stáž v
Slovenskej republike a Bieloruskej republike.

Doklady kandidátov budú odovzdané na posúdenie prijimajúcej
strane v dohodnutých termínoch.
Zaradenie na štúdium sa uskutocní v súlade s platnými právnYmi
predpismi prijímajúcej strany po absolvovaní jazykovej prípravy.
Po vzájomnom súhlase zmluvných strán sú študenti povinní dostavi~
sa na miesto štúdia do zaciatku školského roka,
postgraduantijašpiranti a stážisti v termínoch, stanovených
prijímajúcou stranou.



Clánok 6

Zmluvné strany budú podporovat úcast vedecko-pedagogických
a vedeckých pracovníkov na vedeckých seminároch, konferenciách
ako i prednáškovú cinnost a konzultácie. VÝmena pracovníkov
v znení tohto clánku sa bude uskutocnovat na bezdevízovom základe
a jej rozsah sa bude urcovat priamo vedúcimi zainteresovaných
organizácií a oznamovat prostredníctvom zmluvných strán.

Clánok 7

~

Zmluvné strany budú podporovat iniciatívy zamerané na VÝmenu
vedecko-pedagogických odborníkov na dlhodobú pedagogickú cinnost
na vysokých školách, vychádzajúc z potrieb prijímajúcej strany.

Clánok 8

Zmluvnéstrany budú napomáhat rozvoju výucby slovenskéhojazyka a
literatúry v Bieloruskej republike a bieloruského jazyka a
literatúry v Slovenskej republike, rozvoju slovakistiky a
bielorusistiky.

Zmluvné strany budú podporovat úcast na letných jazykových
kurzoch organizovaných univerzitami oboch strán a každorocne
stanovia potrebný pocet miest na náklady prijímajúcej strany
alebo na základe ekvivalentnej VÝmeny.

Clánok 9

Zmluvné strany budú podporovat uskutocnovanie podujatí,
zameraných na aktivizáciu ucebného procesu (sútaže, predmetové
olympiády, preteky medzi školami, spolocné umelecké programy),
VÝmenu odbornej literatúry a základných pedagogických dokumentov.

Clánok 10

V rámci rozvíjania spolupráce v oblasti výchovy a vzdelávania si
budú zmluvné strany vymienat informácie o zabezpecovaní práv
vzdelávania národnostných menšín, vrátane právnych a
legislatívnych noriem.

. -



Clánok 11

Zmluvné strany budú rozvíjae a prehlbovae priame kontakty medzi
školami, školskými orgánmi zodpovednými za riadenie vzdelávania,
vedeckými zariadeniami a odborníkmi v oblasti školstva.

Clánok 12

Zmluvné strany súhlasia, aby sa spolupráca pri výmenách žiackych
a ucitelských kolektívov pocas prázdnin koordinovala
prostredníctvom územných školských orgánov.

Clánok 13

Zmluvné strany budú každorocne vysielae skupiny expertov v pocte
do 10 osôb maximálne na štyri dni za úcelom výmeny skúseností a
zhodnotenia plnenia ustanovení tejto Dohody.
Podmienky výmeny obsahuje Príloha.

Clánok 14

Táto - Dohoda môže
dohody zmluvných
písomnou formou.

bye menená a doplnovaná na základe vZájomnej
strán. Zmeny a doplnky musia bye vykonané

Dohoda sa uzaviera na dva roky a jej platnos~ bude automaticky
predlžovanávždy na dalšie dva roky, ak ju žiadna zo zmluvných
strán písomne nevypovienajneskôr3 mesiace pred uplynutímdoby
jej platnosti.

Príloha Dohody - Pracovný plán, ktorý obsahuje všeobecné a
financné ustanovenia je neoddelitelnou súcas~outejto Dohody.

Táto Dohoda nadobudne platnose dnom podpisu.

.(

Dané v. -f3l./i!1!I;-"ff.... dna. ..~(.~ . 1996 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a ruskom, pricom obe
znenia majú rovnakú platnose.

Za r{~c~
Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky

~.~ ~Za
Ministerstvo školstva a ved
Bieloruskej republiky

--~ ---



Príloha

k Dohode o
republiky a

PRACOVNÝ PLÁN

spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej
Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky

na roky 1996 - 1998

Ministerstvo školstva Slovenskej republikya Ministerstvo
školstva a vedy Bieloruskej republiky (d'alejlen" zmluvné
strany") v .súlade s Dohodou o spolupráci na roky 1996 - 1998
podpísanou21.6.1996v Bratislave

sa dohodli uskutocnovae výmeny študentov, postgraduantov,
stážistov a ucitelov v rokoch 1996 - 1998 v rozsahua za
podmienok d'alej uvedených.

Všeobecné a financné ustanovenia

1. štúdium obcanov Bieloruske; renublikv v Slovenske; renublike

1.1 Slovenská strana zabezpecí pokracovanie štúd~a na vysokých
školách Slovenskej republiky pre bieloruských študentov,
prijatých na štúdium do podpisania tejto Dohody.

1.2 Bieloruskástrana každorocnevyšle a slovenskástrana prijme
do 6 študentov na case vysokoškolskéhoštúdia, vrátane 3
študentov slovenskej filol6gie: qo 3 stážistov a

, postgraduantov na zber materiálov a štúdium vedeckej
literatúrypodla zameraniavýskumuv trvaní do 10 mesiacov
pre každého. . .

1.3 Slovenská strana zabezpeci bieloruským obcanom, uvedenÝm v
bodoch 1.1 a 1.2 :
- bezplatnévzdelávanie,
- výplatu štipendia vo výške stanovenejpre zahranicných
študentov, postgraduantov a stážistov v Slovenskej
republike,

- ubytovanie v študentských domovoch za podmienok platných
pre slovenských študentov.

2. štúdium obcanov Slovenske; renublikv v Bieloruske; renublike

2.1 Bieloruská strana zabezpecí pOkracovanie štúdia na vysokých
školách Bieloruskej republiky pre slovenských študentov,
prijatých na štúdium do podpísania tejto Dohody.

2.2 Slovenská strana každorocne vyšle a bieloruská strana prijme
do 6 študentov na case vysokoškolského štúdia, vrátane 3
študentov bieloruskej filológiei do 3 stážistov a
postgraduantov na zber materiálov a štúdium vedeckej
literatúry podla zamerania výskumu v trvaní do 10 mesiacov
pre každého.



2.3 Bieloruská strana zabezpecí slovenským
bodoch 2.1 a 2.2 :
- bezplatné vzdelávanie,
- výplatu štipendia v stanovenej výške,
- ubytovanie v študentských domovoch

pre bieloruských študentov.

obcanom, uvedeným v

za podmienok platných

3. Výmeny osôb podla clánkov
na bezdevízovom základe.

2,3,12,13 Dohody sa budú realizova~

4. Slovenská strana každorocne prijme na Letný seminár
slovenského jazyka "STUDIA ACADEMICA SLOVACA" do 3 osôb v
trvaní 21 dní na náklady prijímajúcej strany.
Bieloruská strana za tých istých podmienok prijme na kurzy
bieloruského jazyka slovenských obcanov v rocnom rozsahu do
70 osobo/dní.

5. Vychádzajúc zo svojich potrieb, zmluvné strany prijmúna
dlhodobé pôsobenie na svoje školské inštitúcie ucitelov
slovenskej a bieloruskejfilo16gie.
Zmluvné strany zabezpecia týmto ucitelom (bez rodinných
príslušníkov) bezplatné ubytovanie s úhradou nákladov za
elektrickú energiu,vodu a plyn - v byte atebo zariadení
hotelového typu a mesacnú mzdu podla platných predpisov
prijímajúcejkrajiny.

6. Zmluvné strany zabezpecia
osoby, vysielané podla tejto
normami oboch strán.

zdravotnícku starostlivos~ pre
Dohody v súlade s legislatívnymi

7. Vysielajúca strana hradí jedenkrát rocne náklady na cestovné
pre študentov, postgraduantov, stážistov ilucitelov do miesta
štúdia a späe.

8. Pre stanovenie poctu vysielaných osôb, podmienok štúdia
a pobytu obcanov, študujúcich v Slovenskej republike
a Bieloruskej republike, zmluvné strany uskutocnia v roku
1997 príslušné rokovania.

9. Na základe vzájomnosti sa zmluvné strany dohodli na oslobodení
od vyberania správnych poplatkov, spojených s vybavovaním
formalít a dokumentov na povolenie vstupu, pobytu a ukoncenia
pobytu v prijímajúcej krajine pre úcastníkov VÝmen v rámci
tejto Dohody.

Pracovný plán
1.9.1998.

nadobúda úcinnos~ dnom podpisu Dohody a plati do


