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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 12. decembra 2005 bol v Bratislave podpísaný
Program spolupráce medzi Ministerstvom �kolstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukraji-
ny v oblasti vzdelávania na roky 2005 � 2008.

Program nadobudol platnos� dòom jeho podpisu na základe èlánku 13.

Do textu Programu spolupráce mo�no nahliadnu� na Ministerstve �kolstva Slovenskej republiky a na Ministerstve
zahranièných vecí Slovenskej republiky.
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O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, �e 23. septembra 2004 bola v Bratislave podpísa-
ná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnos� 27. februára 2006 na základe èlánku 17 ods. 1.

Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody skonèí sa vo vz�ahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republi-
kou platnos� Dohody medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej repub-
liky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhlá�ka è. 1/1968 Zb.).

Do textu dohody mo�no nahliadnu� na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahranièných
vecí Slovenskej republiky.
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DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Po¾skej republiky
o vzájomnom uznávaní èastí �túdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností

a titulov získaných v Slovenskej republike a v Po¾skej republike

Vláda Slovenskej republiky a vláda Po¾skej republiky
(ïalej len �zmluvné strany�)

v duchu priate¾stva charakterizujúceho vz�ahy me-
dzi obidvoma �tátmi,

majúc na zreteli prehlbovanie spolupráce v oblasti
vedy a vzdelávania,

vyjadrujúc vô¾u u¾ahèi� mobilitu �tudentov a pracov-
níkov vysokých �kôl oboch �tátov,

dohodli sa takto:

Èlánok 1

Na úèely tejto dohody sa
a) pojem �vysoká �kola� vz�ahuje na v�etky in�titúcie,

ktoré v súlade s právnym poriadkom �tátu ka�dej
zmluvnej strany majú charakter vysokej �koly alebo
majú právo ude¾ova� vedecké hodnosti,

b) pojem �doklad o vzdelaní, udelených hodnostiach
a tituloch�
ba) v Slovenskej republike vz�ahuje na vysvedèenie

o maturitnej skú�ke, doklady o absolvovaní �tú-
dia, doklady o udelení vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
�docent� alebo �profesor�, ako aj na diplom
o udelení vedeckej hodnosti,

bb) v Po¾skej republike vz�ahuje na maturitné vy-
svedèenie, diplomy o skonèení �túdia, diplomy
o udelení vedeckých hodností �doktor� alebo
�doktor habilitowany�, diplomy o udelení hod-
ností �doktor sztuki� alebo �doktor habilitowany
sztuki�, ako aj na doklady o udelení vedeckého
titulu �profesor� alebo titulu �profesor sztuki�,

c) pojem �skú�ka�
ca) v Slovenskej republike vz�ahuje na �tátne skú�-

ky, závereèné skú�ky, ako aj na semestrálne
skú�ky a roèníkové skú�ky vykonané poèas �tú-
dia,

cb) v Po¾skej republike vz�ahuje na závereèné skú�-
ky, ako aj na semestrálne skú�ky a roèníkové
skú�ky vykonané poèas �túdia.

Èlánok 2

Vysvedèenie o maturitnej skú�ke vydané v Sloven-
skej republike a maturitné vysvedèenie vydané v Po¾-
skej republike sa uznávajú za rovnocenné a oprávòujú

uchádza� sa o prijatie na vysoké �koly v �táte ka�dej zo
zmluvných strán.

Èlánok 3

(1) Na �iados� �tudenta budú vysoké �koly oboch
zmluvných strán zapoèítava� alebo uznáva� èasti �tú-
dia, dosiahnuté výsledky a vykonané skú�ky.

(2) V prípade rozdielnych programov mô�e by� uzna-
nie èasti �túdia podmienené vykonaním doplòujúcich
skú�ok.

Èlánok 4

Diplomy potvrdzujúce získanie akademického titulu
�bakalár� (skratka �Bc.�) v Slovenskej republike a dip-
lomy potvrdzujúce získanie profesijného titulu �licen-
cjat� alebo �in¿ynier� v Po¾skej republike sa uznávajú
za rovnocenné.

Èlánok 5

(1) Diplomy potvrdzujúce skonèenie vysoko�kolské-
ho �túdia v �tudijnom programe druhého stupòa v Slo-
venskej republike a diplomy potvrdzujúce skonèenie
magisterského �túdia v Po¾skej republike sa uznávajú
za rovnocenné pod¾a porovnávacej tabu¾ky, ktorá je
prílohou k tejto dohode.

(2) Diplomy uvedené v odseku 1 oprávòujú ich dr�i-
te¾ov uchádza� sa o prijatie na doktorandské �túdium
a udelenie akademického titulu �doktor� (�philoso-
phiae doctor�, skratka �PhD.�) alebo akademického ti-
tulu �doktor umenia� (�artis doctor�, skratka �ArtD.�)
v Slovenskej republike a o prijatie na doktorandské
�túdium a udelenie vedeckej hodnosti �doktor� alebo
hodnosti �doktor sztuki� v Po¾skej republike.

Èlánok 6

(1) Diplomy o udelení akademického titulu �doktor�
(�philosophiae doctor�, skratka �PhD.�) alebo akade-
mického titulu �doktor umenia� (�artis doctor�, skrat-
ka �ArtD.�) získané v Slovenskej republike a diplomy
o udelení vedeckej hodnosti �doktor� alebo hodnosti
�doktor sztuki� získané v Po¾skej republike sa uznáva-
jú za rovnocenné.

(2) Diplomy uvedené v odseku 1 oprávòujú ich dr�i-
te¾ov uchádza� sa o udelenie vedeckej hodnosti �dok-
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tor vied� (skratka �DrSc.�) a o získanie vedecko-
-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického
titulu �docent� (skratka �doc.�) v Slovenskej republike
a o priznanie vedeckej hodnosti �doktor habilitowany�
alebo hodnosti �doktor habilitowany sztuki� v Po¾skej
republike.

Èlánok 7

Doklady o udelení vedecko-pedagogického titulu ale-
bo umelecko-pedagogického titulu �docent� (skrat-
ka �doc.�) a diplomy o udelení vedeckej hodnosti �dok-
tor vied� (skratka �DrSc.�) získané v Slovenskej republi-
ke a diplomy o udelení vedeckej hodnosti �doktor habi-
litowany� alebo hodnosti �doktor habilitowany sztuki�
získané v Po¾skej republike sa uznávajú za rovnocen-
né.

Èlánok 8

Doklady o udelení vedecko-pedagogického titulu ale-
bo umelecko-pedagogického titulu �profesor� (skrat-
ka �prof.�) získané v Slovenskej republike a doklady
o udelení vedeckého titulu �profesor� alebo titulu �pro-
fesor sztuki� v Po¾skej republike sa uznávajú za rovno-
cenné.

Èlánok 9

Doklady o vzdelaní, udelených hodnostiach a titu-
loch vydané na základe predchádzajúcich platných
predpisov budú uznané za rovnocenné v súlade so zá-
väznými právnymi predpismi v uvedenej oblasti v �tá-
toch zmluvných strán.

Èlánok 10

Osoba, ktorej bol udelený
a) v Slovenskej republike akademický titul, vedecko-

-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul ale-
bo vedecká hodnos�,

b) v Po¾skej republike profesijný titul, hodnos� alebo ti-
tul,

ktoré sú vymenované v èlánkoch 4, 5, 6, 7 a 8 dohody,
je oprávnená pou�íva� ich v podobe, ktorá zodpovedá

príslu�ným právnym predpisom �tátov zmluvných
strán.

Èlánok 11

(1) Otázky vyplývajúce z dohody, ktoré je potrebné
objasni�, bude prerokúva� komisia odborníkov zlo�ená
zo �iestich èlenov, troch predstavite¾ov ka�dej zmluv-
nej strany. Èlenov komisie vymenujú ministri �kolstva
�tátov zmluvných strán. Zoznam èlenov komisie bude
doruèený druhej strane diplomatickou cestou.

(2) Komisia odborníkov bude aktualizova� porovná-
vaciu tabu¾ku, ktorá je prílohou k tejto dohode.

(3) Komisia odborníkov bude zasada� na �iados� jed-
nej zo zmluvných strán. Miesto i termín stretnutia
budú dohodnuté diplomatickou cestou.

Èlánok 12

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnút-
ro�tátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných
strán, o èom sa budú zmluvné strany informova� pro-
stredníctvom výmeny nót. Dòom nadobudnutia plat-
nosti dohody bude prvý deò tretieho mesiaca nasledu-
júceho po dni doruèenia neskor�ej nóty.

(2) Dòom nadobudnutia platnosti dohody sa
v slovensko-po¾ských vz�ahoch skonèí platnos� Doho-
dy medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej repub-
liky a vládou Po¾skej ¾udovej republiky o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokla-
dov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných
v Èeskoslovenskej socialistickej republike a v Po¾skej
¾udovej republike podpísanej 16. decembra 1987
vo Var�ave.

Èlánok 13

Táto dohoda sa uzatvára na neurèitý èas. Ka�dá
zo zmluvných strán ju mô�e vypoveda� diplomatickou
cestou. Platnos� dohody sa skonèí po uplynutí jedného
roka odo dòa doruèenia oznámenia o výpovedi druhej
zmluvnej strane.

Dané vo Var�ave 18. júla 2005 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, ka�dé v slovenskom a po¾skom jazyku,
prièom obe znenia majú rovnakú platnos�.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Martin Fronc v. r.

Za vládu
Po¾skej republiky:

Miros³aw Sawicki v. r.
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Porovnávacia tabu¾ka

Strana 4 Zbierka zákonov 2006 Príloha k èiastke 1

Slovenská republika Po¾ská republika

vysvedèenie o maturitnej skú�ke �wiadectwo dojrza³o�ci

bakalár (Bc.) licencjat (lic.)

licencjat pielêgniarstwa (lic.)

licencjat po³o¿nictwa (lic.)

in¿ynier (in¿.)

in¿ynier architekt (in¿. arch.)

magister (Mgr.)

in�inier (Ing.)

in�inier architekt (Ing. arch.)

magister (Mgr.)

magister umenia (Mgr. art.)

doktor v�eobecného lekárstva (MUDr.)

doktor zubného lekárstva (MDDr.)

doktor zubného lekárstva (MDDr.)

doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.)

magister (mgr)

magister pielêgniarstwa (mgr)

magister po³o¿nictwa (mgr)

magister in¿ynier (mgr in¿.)

magister in¿ynier architekt (mgr in¿. arch.)

magister edukacji (mgr)

magister sztuki (mgr)

lekarz (lek.)

lekarz stomatolog (lek.)

lekarz dentysta (lek.)

lekarz weterynarii (lek.)

doktor (philosophiae doctor, PhD.)

doktor (philosophiae doctor, PhD.)

doktor umenia (artis doctor, ArtD.)

doktor (dr)

doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanoniczne-
go (dr)

doktor sztuki (dr)

doctor scientiarum (DrSc.)

docent (doc.)

doctor scientiarum (DrSc.)

docent (doc.)

doktor habilitowany (dr hab.)

doktor habilitowany sztuki (dr hab.)

profesor (prof.)

profesor (prof.)

profesor (prof.)

profesor sztuki (prof.)




