
DOHODA 
o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci 

uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.z. 

medzi 

Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

v zastúpení: 
brig. gen. doc. Ing. Boris Durkech, CSc. 

rektor 

a 

Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 

v zastúpení: 
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

rektor 



Článok 1 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom 

Mikuláši a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pristupujú na efektívnu 

a vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti vedecko-technickej činnosti, pedagogickej 

činnosti, mobility príslušníkov vedecko-pedagogického zboru a študentov a v oblasti riadenia 

spoločných projektov. 

v 

Článok 2 

1. V rámci vedecko-výskumnej spolupráce sa budú strany dohody navzájom informovať 

o výsledkoch vedecko-výskumnej práce, recipročne umožnia publikovanie výsledkov 

vo svojich vedeckých periodikách a zabezpečia ich prezentovanie na vedeckých 

konferenciách a seminároch. Strany dohody budú podporovať spoločné spracovanie 

a vydávanie monografií, učebníc a ostatných textov, budú podporovať účasť študentov 

na konferenciách v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a budú vytvárať 

podmienky pre zapojenie sa do spoločných medzinárodných projektov. 

2. V rámci spolupráce v oblasti vzdelávania si budú strany dohody vymieňať poznatky 

z oblasti koncepcie a obsahu študijných programov ako aj študijných plánov, 

a z oblasti metodiky vysokoškolskej výučby. 

3. V oblasti knižničnej práce strany dohody budú podporovať medziknižničnú výpožičnú 

službu informačných dokumentov, doplňovanie knižničných fondov z edičnej činnosti 

oboch organizácií a výmenu skúsenosti a poznatkov v oblasti knižničnej práce. 

4. V rámci mobility budú strany dohody podporovať výmenu učiteľov za účelom 

prednášok, konzultácií, výmeny skúsenosti vo vedeckej a metodickej činnosti 

a výmenu študentov, stážistov a odborníkov pre zvyšovanie kvalifikácie v systéme 

celoživotného vzdelávania. 

5. V rámci zvyšovania kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru strany dohody 

vytvoria podmienky pre doktorandské štúdium, prácu školiteľov a školiteľov -

konzultantov pri vedení doktorandov, pre habilitačné a inauguračné konania 

príslušníkov druhej strany dohody. 



Článok 3 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.. Táto dohoda sa 

uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Túto dohodu je možné zmeniť alebo dopĺňať len so súhlasom obidvoch zmluvných 

strán. Všetky zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 

obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne vypovedať. Výpoveď vstúpi do 

platnosti šesť mesiacov po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

4. Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých každá strana dohody po 

jej podpísaní prevezme dve vyhotovenia. 

5. Obe strany dohody prehlasujú, že táto dohoda bola uzatvorená na základe ich 

slobodnej a vážne mienenej vôle po predchádzajúcom vzájomnom prekonzultovaní. 

Článok 4 

Nositeľom a garantom spolupráce bude za Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 

Fakulta špeciálnej te^haikj^zastúpená dekanom FST. 

brig. gen.doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 
rektor rektor 

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Trenčianska univerzita Alexandra 
Štefánika Dubčeka v Trenčíne 


