
DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A VLÁDOU EGYPTSKEJ ARABSKEJ REPUBLIKY

O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI

Vláda Slovenskej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky (dalej "zmluvné
strany"),

ocenujúc dôležitost vedy a techniky pre rozvoj prosperujúcich národných ekonomík,

súc presvedcené, že medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky upevní zväzky
priatelstva a porozumenia medzi ich národmi a podporí rozvoj vedy a techniky v prospech
oboch štátov,

súc presvedcené o potrebe rozvoja vzájomne prospešnej vedecko-technickej
spolupráce,

dohodli sa takto:

Clánok 1

l. Zmluvné strany budú rozvíjat a podporovat spoluprácu v oblasti vedy a techniky
v súlade s ustanoveniami tejto dohody ako i v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
Slovenskej republiky a Egyptskej arabskej republiky.

2. Zmluvné strany budú prehlbovat a podporovat spoluprácu a výmenu informácií
v oblasti vedy a techniky cestou priamych kontaktov medzi vedeckými inštitúciami
zahrnujúcimi vysoké školstvo, vedecko-výskumné pracoviská a vedecké spolocnosti oboch
krajin v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týchto krajín.

3. Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody budú Ministerstvo školstva
SIÓvenskej republiky za Slovenskú republiku a Ministerstvo vysokých škôl a vedeckého
výskumu Egyptskej arabskej republiky za Egyptskú arabskú republiku (d'alej len "výkonné
orgáhy") .

Clánok 2

Vedecko-technická spolupráca podla tejto dohody bude zahrnat

a) spolocné vedecké, výskumné a vývojové projekty vo vzájomne dohodnutých oblastiach,
b) výmenu vedcov, špecialistov a výskumných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a

expertov,

c) vzájomnú výmenu vedeckých a technických informácii, dokumentácie a materiálov ako

aj laboratórnych vzoriek prístrojov potrebných na výskum v kontexte cinnosti spolupráce,
d) spolocné vedecké konferencie, sympóziá, workshopy, iné stretnutia a výstavy,
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zmluvných strán. Ochrana duševného vlastníctva, ktoré vznikne na základe aktivít
vyplývajúcich zo spolupráce vykonávanej na základe tejto dohody, sa bude riadit
medzinárodnými dohodami o duševnom vlastníctve, ktorými sú viazané Slovenská republika
a Egyptská arabská republika a tiež platnými vnútro štátnymi právnymi predpismi.

2. Vedecké a technické informácie nemajetkovej povahy vzniknuté na základe
spolupráce podla tejto dohody budú vlastníctvom oboch zmluvných strán alebo
spolupracujúcich organizácií v súlade s vnútro štátnymi právnymi predpismi. Tieto informácie
nemôžno poskytnút tretej strane, ak sa zmluvné strany alebo spolupracujúce organizácie, ak
to vyžadujú príslušné vnútroštátne právne predpisy zmluvných strán, písomne nedohodnú
inak.

Clánok 7

Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie, môžu byt
pozvaní na základe súhlasu spolupracujúcich inštitúcií ako úcastníci projektov a programov
vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady týchto úcastníkov budú hradit príslušné
organizácie tretej strany, ak sa výkonné orgány písomne nedohodnú inak.

Clánok 8

1. Ustanovenia tejto dohody sa môžu menit dopínat iba po súhlase obidvoch
zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byt vykonané písomnou formou.

2. Každý spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešit v
rámci konzultácií zmiešanej komisie alebo medzi výkonnými orgánmi.

Clánok 9

Táto dohoda nebude mat vplyv na práva a záväzky, ktoré vyplývajú pre ktorúkolvek
zo zmluvných strán z iných nou uzatvorených medzinárodných dohôd.

Clánok 10

I.Táto dohoda nadobudne platnost šestdesiatym (60) dnom odo dna dorucenia
neskoršej nóty o splnení podmienok stanovených vnútro štátnymi právnymi predpismi v
príslušnej krajine.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurcitú, pokial ktorákolvek zo zmluvných strán
písomne diplomatickou cestou neoznámi svoj úmysel ukoncit platnost tejto dohody. Platnost
dohody skoncí šest (6) mesiacov odo dna tohto oznámenia.
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3. Ukoncenie platnosti tejto dohody nebude mat vplyv na dokoncenie projektov alebo
programov vykonávaných podla tejto dohody, ktoré neboli úplne vykonané v case ukoncenia
platnosti tejto dohody.

Dané v ~~.~~:~ dna ~.C: ~.~t!!!.~, v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku, arabskom jazyku a anglickom jazyku,
pricom všetky texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielností výkladu je rozhodujúce
znenie v anglickom jazyku.

Za vládu SIt.~PUblikY
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Za vládu Egyptskej arab~kej republiky


