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ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
між 

ПРЯШІВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 
(М.ПРЯШІВ, СЛОВАЧЧИНА) 

і 
НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
(м. КИЇВ, УКРАЇНА) 

ZMLUVA О SPOLUPRACI 
medzi 

PRESOVSKOU UNIVERZITOU V PRESOVE 
(PRE SOV, SLOVENSKO) 

a 
NARODNOU UNIVERZITOU 

POTRAVINOVYCH TECHNOLOGII 
(Kyjev, Ukrajina) 

Пряшівський університет, в особі 
ректора університету, prof. RNDr. Rene 
Matlovica, PhD., який діє на підставі Статуту 
університету 

та 
Національний університет харчових 

технологій, в особі ректора університету, 
доктора хімічних наук, професора Сергія 
Віталійовича Іванова, який діє на підставі 
Статуту університету, надалі Сторони цього 
Договору, домовились про наступне: 

Presovska univerzita v Presove, 
v zastupenf rektora univerzity prof. RNDr. 
Rene Matlovica, PhD., v sulade so statutom 
univerzity 

a 
Narodna univerzita potravinovych 

technologii, v zastupenf rektora univerzity, 
doktora chemickych vied, prof. Sergej 
Vitalijovic Ivanov, v sulade so statutom 
univerzity, (d'alej „Strany tejto zmluvy") sa 
dohodli takto: 

1. Предмет договору 
Предметом цього договору є інтеграція 

науково-освітньої інноваційної діяльності з 
метою забезпечення участі в проведенні 
спільних досліджень, реалізації інноваційних 
проектів та удосконаленні ступеневої 
підготовки кадрів. 

Співпраця передбачає: 
в галузі освіти: 
• обмін досвідом організації навчального 
процесу за спорідненими спеціальностями; 

• удосконалення ступеневої системи 
підготовки кадрів та підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників; 
• обмін досвідом в реалізації інноваційних 
технологій навчання, в тому числі 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je integracia 
vyskumnych a vyukovych inovacnych aktivit 
s ciel'om zabezpecenia ucasti na spolocnych 
vyskumnych projektoch, realizacii 
inovativnych projektov arozvoji troch stupnov 
studia studentov. 

Spolupraca zahrna: 
V oblasti vzdelavania: 
• prenos poznatkov v procese vyucby v ramci 
podobnych vyukovych kurzov na partnerskych 
univerzitach; 
• zlepsenie trojstupnoveho vzdelavania 
a absolventov kontinualneho vzdelavania, 
priprava a skvalitnenie celozivotneho 
vzdelavania; 



дистанційної форми навчання; 
• обмін провідними викладачами для 
читання лекцій, проведення семінарів та 
консультацій; 
• обмін підручниками, навчальними 
посібниками та іншими навчально-
методичними матеріалами за програмами 
вищої та післядипломної освіти; 
• організацію практичної підготовки 
студентів; 
• обмін студентами, аспірантами для 
навчання та виконання конкретних проектів 

• взаємний доступ до бібліотечних фондів, у 
т.ч. в електронній формі. 

в галузі наукових досліджень: 
• проведення наукових досліджень за 
узгодженою тематикою, в тому числі 
підготовка спільних проектів для отримання 
грантового фінансування; 
• спільна підготовка та публікація наукових 
доповідей, статей, монографій; 
• проведення спільних наукових семінарів, 
симпозіумів, конференцій і виставок, у тому 
числі із залученням зацікавлених організацій 
і фірм; 
• обмін науково-технічною інформацією; 

• спільне наукове керівництво аспірантами 
на основі кооперації і прямих зв'язків; 

• організація наукових стажувань і курсів 
підвищення кваліфікації фахівців. 

2. Відповідальність сторін 

2.1. При здійсненні співробітництва за 
цим договором Сторони керуються 
положеннями правових документів, що 
діють між Урядами Республіки Словакія та 
України в галузі освіти, науки і культури. 

2.2. Сторони зобов'язуються не 
розголошувати конфіденційні відомості 
виробничого і комерційного порядку, які 
стали відомі в процесі спільної діяльності. 

2.3. Порядок обміну фахівцями, а також 
фінансові умови співробітництва будуть 
визначатися відповідно до окремих 
домовленостей в межах фінансових 
можливостей Сторін. При цьому Сторони 

• vymena skusenosti pri realizacii 
inovativnych vzdelavacich technologii, vratane 
distancneho vzdelavania; 
• vymena skusenych pedagogov za ucelom 
prednasania, seminarov a konzultacii; 
• vymena ucebnic, priruciek a d'alsi'ch 
ucebnych materialov pre programy 
vysokoskolskeho a kontinualneho vzdelavania; 
• organizovanie praktickej vyucby studentov; 
vymena studentov, postgradualnych studentov 
pre kratkodobe kurzy, skolenia a realizaciu 
vyskumno - vyvojovych projektov 
• vzajomny pristup ku kniznicnym fondom, 
vratane elektronickych. 

V oblasti vyskumu: 
• realizacia vyskumu v dohodnutych temach, 
vratane pripravy spolocnych projektov 
financovanych z grantov; 
• spolocna priprava a publikovanie 
vyskumnych sprav, clankov a monografn; 
• organizovanie spolocnych vedeckych 
seminarov, sympozii, konferencii a vystav, 
vratane zapojenia zainteresovanych firiem a 
organizaci; 
• vymena vedeckych a technickych informacn; 
• zdiel'anie akademickeho poradenstva pre 
studentov kontinualneho vzdelavania na 
zaklade spoluprace a priamych kontaktov; 
• organizovanie vedeckeho vzdelavania a 
rekvaliflkacnych kurzov profesionalov. 

2. Povinnosti zmluvnych stran 

2.1. Spolupraca stran podl'a tejto zmluvy sa 
riadi ustanoveniami platnych pravnych 
predpisov Slovenskej republiky a Ukrajiny v 
oblasti vzdelavania, vedy a kultury. 

2.2. Zmluvne strany sa zavazuju 
zachovavat' mlcanlivost' о dovernych 
informaciach priemyselneho a komercneho 
charakteru, ktore sa ziskali ako vysledok 
spolocnych aktivit. 

2.3. Postup pre vymenu odbornikov, 
rovnako ako financne podmienky spoluprace 
budu stanovene na zaklade osobitnych dohod v 
ramci financnych moznosti zmluvnych stran. 
Zmluvne strany sa zavazuju vynalozit' usilie 



зобов'язуються докладати зусилля, необхідні 
для реалізації цього договору. 

2.4. За погодженням обох Сторін до 
договору можуть бути внесені зміни і 
доповнення. Підписаний договір не 
виключає можливості проведення інших 
заходів по співробітництву, які повинні бути 
узгоджені в письмовому вигляді. 

3. Загальні положення 
3.1. Суперечки й розбіжності, що 

стосуються даного Договору, вирішуються 
переговорами. У випадку неможливості 
вирішення суперечок або розбіжностей 
шляхом переговорів вони підлягають 
вирішенню відповідно до законодавства в 
судовому порядку за місцем перебування 
відповідача. 

3.2. Всі зміни і доповнення дійсні тільки 
в тому випадку, якщо вони зроблені у 
письмовому вигляді й підписані 
уповноваженими на те особами обох Сторін. 

3.3. Даний Договір складений російською 
та українською мовами у двох примірниках, 
що мають однакову юридичну силу, по 
одному екземпляри для кожної із Сторін. 

3.4. Даний Договір не накладає на 
Сторони що підписали будь-яких 
фінансових зобов'язань. 

4. Заключні положення 

Умови виконання спільних робіт і 
передачі навчально-методичного матеріалу, 
обладнання і результатів наукових 
досліджень визначаються додатковими 
угодами. 

Кожна з Сторін Договору розміщує на 
своєму веб-сайті логотип та лінк на сайт 
іншої Сторони. 

5. Терміни дії договору 

Цей договір набирає чинності з моменту 
його підписання і діє безстроково 
(визначається тривалістю робочих програм). 
Договір може бути розірваний за бажанням 
однієї із Сторін, за умови повідомлення 
іншої Сторони за 6 місяців до припинення 

potrebne па vykonanie tejto zmluvy. 
2.4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve mozu 

byt' urobene na zaklade dohody oboch stran. 
Zmluva nevylucuje spolupracu v inej oblasti. 
Tato musi byt' dohodnuta v pisomnej forme. 

3. Spolocne ustanovenia 
3.1. Spory a nezhody tykajuce sa tejto 

zmluvy budii riesene rokovanim oboch stran. V 
pripade nemoznosti riesenia sporov alebo 
rozdielov prostrednictvom rokovani, musia byt' 
vyrovnane v sulade s pravnymi predpismi na 
slide v mieste bydliska zalovaneho. 

3.2. Vsetky zmeny a dodatky tejto zmluvy 
su platne iba vtedy, ak su v pisomnej forme a 
podpisane statutarnym zastupcom oboch stran. 

3.3. Tato zmluva je vyhotovena v 
slovenskom a ukrajinskom jazyku v dvoch 
vyhotoveniach s rovnakou pravnou silu, jeden 
vytlacok pre kazdii stranu. 

3.4. Tato zmluvaa neuklada stranam ziadne 
financne zavazky. 

4. Zaverecne ustanovenia 

Podmienky vykonania spolocnych prac a 
odovzdavanie studijno - metodickych 
materialov, zariadenі a vysledkov vedeckych 
vyskumov su stanovene v dodatku tejto 
zmluvy. 

Kazda zo zmluvnych stran zverejni na 
svojej internetovej stranke logo a odkaz na 
stranku zmluvnej strany. 

5. Podmienky zmluvy 

Tato zmluva nadobuda platnost' dnom jej 
podpisu. Uzatvara sa na dobu neurcitu (je 
limitovana trvanim pracovnych programov). 
Zmluva moze byt' ukoncena na ziadost' 
ktorejkol'vek strany. Strany, ktora sa rozhodne 
vypovedat' zmluvu musi upovedomit' druhu 
stranu sest' mesiacov pred planovanym 



своєї участі в Договорі. ukoncenim zmluvy. 

6. Юридична адреса 

Україна 
01601 
Київ 
вул. Володимирска, 68 
тел.: (044) 287-96-40 
факс: (044) 234-73-54 
E-Mail: info@nuft.edu.ua 

inbox@nuft.in.ua 
Website: http://www.nuft.edu.ua/ 

http://nuft.in.ua/ua/ 

7. Підписи сторін 

6. Oficialna adresa 

Slovenska republika 
SK-080 01 
Presov 
17. novembra 15. 
Tel.: (+421) 51 757 0662 
Fax: (+421) 51 772 5547 
E-mail: rene.matlovic@unipo.sk 
Internetova stranka: http://www.umpo,sk 

7. Podpisy zmluvnych stran 

Presovska univerzita v Presove 

кЖ'-ш 
\ШІЩуа 

Presovska univerzita 
, v Presove 

U L 1 7 . novembra 15 
к Ш і Ш І Presov 

кЖ'-ш 
\ШІЩуа 

/7 / 9 - 1 / 1 

prof. RNDr. Rene Matlovic, PhD. 
rektor 

Datum: » 2012 

університет харчових 
технологій 

Дата: / / 2012 p. 

наук, професор 
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