
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ZMLUVA О SPOLUPRÄCI
1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

1.1 АКАДЕМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО МІХАЛА 
БАЛУДЯНСЬКОГО

Адрес: Гуменска 16, 04011 м. Кошіде, Словаччина 
в особі Dr.h.c. prof.h.c. Ing. МІХАЛ ВАРХОЛА, PhD.

президент Академічного співтовариства
1.2 НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

гаСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Імені ІІ.Л.ШУПИКА 
Адрес: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Україна 
в особі ректора професора Вороиенка Юрія Васильовича. 

Д.М.Н., академіка Національної академії медичних наук України

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Основним предметом Договору є розширення взаємних 

контактів на базі розвитку співпраці в освітній, науковій, виробничій 
і інноваційній сферах.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1 Сторони за даним договором зобов'язуються:
- обмінюватися наявною у їхньому' розпоря дженні інформацією з 

аспектів взаємного інтересу;
- створювати творчі колективи для реалізації спільних науково- 

технічних інноваційних проектів (за окремими договорами);
- проводити спільні освітньо- наукові, науково-технічні заходи 

(семінари, конференції, стажування, вебінари) за пріоритетними 
напрямами.

Перелік зазначених вище напрямів взаємодії не є вичерпним і 
може доповнюватися за угодою Сторін.

3.2 Сішзрооїтіійцтію оуде здійснюватися за умови забезпечення 
інтересів обох Сторін щодо охорони інтелектуальної, в тому числі з:

- охорони патентного права і пов'язаних з цим майнових прав;
- охорона авторських прав;
- охорона від недобросовісної конкуренції;
- охорона від розголошення таємниці.
3.3 Додаткові умови визначть Сторони шляхом окремих 

договорів.

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 AKADEM1CKA SPOLOCNOSf M1CHALA 

BALU&ANSKEHO
Sidlo: Humenska 16, 04011 KoSice. Slovenskd republika 
zastupena: Dr.h.c. prof.h.c. Ing. MICHAL VARCHOLA, PhD.

prezident Akademickej spolo&iosti
1.2 PL SHUPYK NARODNA LNIVERZITA ZDRAVOTNICTVA 

NA UKRAJINE
Sidlo: 04073 Kyjev, str. Dorogozhytska, 9, Ukrajina
zastllpeiJA prof, Voronenko Jurij Vasilkvic, PhD v licku, Akadtmik
Ukrajinskej narodnej akademie lekarskych vied,
rector univerzity

2. PREDMET ZMLUVY
2.1 Hlavnym predmetom zmluvy je rozSirenie vzajomnyeh 

kontaktov, zaloien^ch na rozvoji spoluprace v oblasti vedy, 
priemyselny'ch a inova&iych oblasti.

3. PRAVA A POVINNOSTI STRAN
3.1 Strany tejto Zinluvy sa zavazujtr.
- zdiel’al’ doslupne inlormacie, ktore raaju v dispozicii, tykajuce sa 

aspektov spolodneho zaujmu;
- vytvorenie pracovn5'°h tfmov, pre realiz&ciu spoloiSnych vedecko- 

technicl^eh a movaitr(ch projektov (v zmysle osobitnych zmluv);
- vykon&vat’ spoIoCnd vedeck6 a odbomti podujatia (semmAre, 

konferencie, staze) v prioritnych vedecko-techniekych smeroeh.
Hore uvedeny zoznam oblasti spoluprace me je vyierpavajuci a mo2e 

byf tioplneny na zakiade dohody Strati.
3 2 SpCluprdCu builv ’’’f kdiuVut5 V zdlijmv Cbuvh SiTuIl tj'lvujuCu Cm 

ochrany duSevneho vlastnlctva, vratane:
- ochrany patentovych prava suvisiacich majetkovych prav;
- ochrany autorskych prav,
- ochrany proti nekalej sufaiti;
- ochrany zverejnenia utajovan(xh materi^lov.
3.3 £)al§ie podmienky urfiia Strany prostrednlctvom osobitnych 

dolled.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1 Договір набуває чинності з моменту підписання і діє 

протягом 5 років. Його дія автоматично продовжується на наступні 5 
років, якщо жодна зі Сторін не заявить письмово про припинення дії 
Договору не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну його дії.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 Усі розбіжності та спори, які можуть виникнути між 

Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються 
шляхом переговорів.

5.2 У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли 
досягти взаємної згоди щодо суперечностей, які виникли, а також у 
разі, якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, 
спір вирішується в судовому порядку, установленому 
законодавством Словацької республіки та України.

4. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
4.1 Doba platnosti Zmluvy zadina düom jej podpisu a plat! na dobu 5 

rokov. Po uplynutl platnosti Zmluvy sa jej platnost’ automaticky' predlzuje 
na d’aläich 5 rokov, ked’ 2iadna zo Stran, najneskor do troch mesiacov do 
ukoncenia platnosti Zmluvy, nepoziada o jej ukonöeuie.

5. POSTUP PRI RIESEN! SPOROV
5.1 Väetky spory a nezhody, ktore mdzu vznikmif medzi Stranami v 

siivislosti s vykonom tejto Zmluvy, sa budu rieäif prostrednictvom 
rokovanl.

5.2 Ked’ zmluvne Strany na rokovaniach nie su schopne dospiet’ k 
vzajomnej dohode ohfadom rozdielov, ktore vznikli, ako aj v pripade, 
ked’ sa jedna zo Strän odmietne zu2astnif na rokovanl, spor sa rieäi podfa 
südneho poriadku stanovendho prävnymi predpismi Slovenskej republiky 
a Ukrajiny.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1 Цей Договір не передбачає фінансових зобов'язань між 

Сторонами. У разі необхідності фінансування спільних проектів, між 
Сторонами укладаються відповідні договори.

6.2 Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну' у 
випадку прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізації одній із 
Сторін протягом 3-х календарних днів із дати прийняття такого 
рішення. У разі реорганізації будь-якої із сторін, прано наступник 
Сторони Договору безпосередньо приймає всі права та обов'язки за 
цим договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

6.3 Цей Договір складений при повному розумінні змісту та 
юридичної сторони словацькою та українською мовами у двох 
ідентичних примірниках -  по одному для кожної зі Сторін.

6.4 Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені за 
взаємною згодою Сторін, що оформляється^додатковою утодою до 
цього Договору.

6.5 Додаткові угоди до цього Догогі є його невід'ємною 
частиною і мають юридичну силу у ра-̂ і, якщо вони викладені у 
письмовій формі, підписані Сторонами.

6. ZÄVERECNE USTA1NOVEJNIA
6.1 Täto Zmluva nezohfadnuje finan&te zäväzky medzi Stranami. 

Ak je potrebne financovanie spoloütrych projektov, uzatväraju sa osobitne 
zmluvy.

6.2 Strany sa zaväzujü navzAjom informovaf pisomnou formou v 
pripade rozhodnutia o likvidacii alebo reorganizacia jednej zo zmluvnyeh 
Strän do 3 kalendamych dni odo düa prijatia takähoto rozhodnutia. V 
pripade reorganizäcie jednej zo zmluvnyeh Strän, nästupea zmluvnej 
Strany priamo preberä vsetky prava a povinnosti vyplyvajuee z tejto 
Zmluvy, ak sa zmluvne Strany nedohodli inak.

6.3 Täto Zmluva je vyhotovenä pri üplnom porozumeni jej obsahu a 
prävnej stränky v slovenskom a ukrajinskom jazyku, v dvoch 
rovnopisoch, po jednom pre kaädii Stranu.

6.4 Zmeny a dodatky k Zmluve mözu byf vykonane na zäklade 
vzajomnej dohody zmluvnyeh Strän formou dodatocnych zmlüv k tejto 
Zmluve.

6.5 Öaläie dohody k tejto Zmluve sü jej neoddelitel’nou suöast’ou a 
majü prävnu silu, ak sü predloiene v pisomnej forme, potvrdenä a 
podpisane zmluvnymi Stranami.

Dr.h.c. prof.h.c. Ing. MICHAL VARCHOLA, PhD.
prezident Akademickej spoloönosti


