
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI/COOPERATION AGREEMENT 

 

Názov/Name:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach/Pavol 
Jozef Šafárik University in Košice 

Sídlo/Registered seat: Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovensko/Slovakia 
IČO/Business ID: 00397768 
Štatutárny 
orgán/Statutory 
representative:  

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor / rector 

 
Osoba zodpovedná za 
spoluprácu/Person 
responsible for 
collaboration: 

 
Prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. 

(ďalej len “UPJŠ”/hereinafter referred to as the “UPJŠ”) 

a/and 

Názov/Name:  Aix-Marseille Université 
Sídlo/Registered seat: 
IČO/Business ID: 

CNRS - UMR 7246 
MADIREL Laboratory 
Centre de Saint Jérôme – Avenue Escadrille-
Normandie-Niemen 
13397 Marseille Cedex 20 (France) 

 
Štatutárny 
orgán/Statutory 
representative: 

 
Renaud Denoyel, Professor, riaditeľ/director 

 
Osoba zodpovedná za 
spoluprácu/Person 
responsible for 
collaboration: 

 
Virginie Hornebecq, Assistant Professor, HDR 

(ďalej len “ AMU - MADIREL ”/hereinafter referred to as the “ AMU - MADIREL ”) 

 

UPJŠ a  AMU - MADIREL (ďalej spolu aj “zmluvné strany” alebo “partneri”) sa dohodli 

na nasledovnom: 

UPJŠ and AMU - MADIREL (hereinafter referred to as “partners” or “parties”) have 

agreed under the following contractual terms: 

 

 

I 

Účel zmluvy/Purpose of the Agreement 

1. Táto zmluva nadväzuje na realizáciu vedecko-výskumných činností v rámci 

implementácie projektu “Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických 
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problémov s COVID-19 (NANOVIR),” kód projektu: 313011AUW7, (ďalej len 

“projekt NANOVIR”). 

This agreement follows the realization of scientific and research activities for project 

“Nanoparticles for solving diagnostic-therapeutic problems with COVID-19” project 

code: 313011AUW7, (hereinafter referred to as “project NANOVIR”). 

 

2. Zmluvné strany deklarujú záujem podieľať sa na vedeckej spolupráci pri riešení 

problémov s COVID-19 s cieľom: Preskúmať potenciál antivírusovej terapie a 

perspektívy podávania antivirotík pomocou biokompatibilných systémov 

predĺženého podávania liečiv na báze nanočastíc oxidu kremičitého v rámci 

projektu NANOVIR. 

The Parties declare their intention to participate on scientific cooperation in 
solving problems with COVID-19 with the goal: To investigate the potential of 
antiviral therapy and the prospects for the administration of antivirals using 
biocompatible prolonged-drug delivery systems based on silica nanoparticles by 
the project NANOVIR. 

 

 

II 

Predmet zmluvy/Subject of the Agreement 

1. Predmetom tejto zmluvy je zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej 

spolupráce v rámci projektu NANOVIR, a to použitím hlavne týchto nástrojov: 

a) príprava spoločných publikácií a iných výstupov 

b) príprava spoločných medzinárodných projektov 

c) vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky za vopred písomne 

dohodnutých podmienok 

d) zbieranie výskumných materiálov 

e) zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov) 

 

This agreement is made to intensify the existing scientific and technological 

cooperation within project NANOVIR, using mainly the following instruments: 

a) preparation of joint publications and other outputs, 

b) preparation of joint international projects 

c) mutual use of instrumentation and laboratory technology under conditions agreed 

in writing in advance 

d) gathering of the research materials 

e) involvement of Ph.D. students and/or young R & D staff (aged under 35) 

 

2. Akékoľvek špecifické práva a povinnosti zmluvných strán, ktorých potreba úpravy 

vznikne v súvislosti so spoluprácou pri riešení projektu NANOVIR, budú upravené 

písomným dodatkom k tejto zmluve. 

Any specific rights and obligations of the parties, the need for which arises in 

connection with the cooperation on the NANOVIR project, shall be regulated by a 

written amendment to this agreement. 
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III 

Povinnosť mlčanlivosti/Obligation of confidentiality 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 

a zaväzujú sa prijať všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby nedošlo k zverejneniu 

a sprístupneniu dôverných informácií vo vzťahu k neautorizovaným tretím stranám 

alebo verejnosti, a to aj po skončení tejto zmluvy, až do doby, kým sa stanú 

všeobecne známymi. 

Parties shall maintain confidentiality about confidential information and undertake 

to take all necessary steps to prevent disclosure and exposure of confidential 

information in relation to unauthorized third parties or the public, even after the 

termination of this agreement, until they will become generally known.  

 

2. Povinnosť zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa 

nevzťahuje na informácie, o ktorých vie preukázať, že: 

a) sa stali verejne známymi po dni uzavretia tejto zmluvy alebo ktoré sa po tomto 

dni už dajú zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak, než v dôsledku 

porušenia povinnosti mlčanlivosti zmluvnej strany, jej zamestnancov, 

výskumných pracovníkov, študentov, úradníkov, riaditeľov alebo iných 

zástupcov zmluvnej strany; alebo 

b) sa stali verejne známymi prostredníctvom zverejnenia patentovej alebo inej 

prihlášky príslušným patentovým úradom; alebo 

c) z písomných záznamov zmluvnej strany vyplýva, že informácie mala zmluvná 

strana v oprávnenej držbe alebo ich zadovážila z iných zdrojov, ktoré ich získali 

legálnym spôsobom alebo neboli viazané povinnosťou mlčanlivosti voči 

príslušnej zmluvnej strane pred tým ako došlo k ich zverejneniu; alebo 

d) príslušnej zmluvnej strane vznikla na základe zákona povinnosť poskytnúť 

dôverné informácie - za predpokladu, že táto zmluvná strana včasne poskytne 

písomné vyrozumenie o vzniknutej povinnosti druhej zmluvnej strane, ktoré jej 

umožní v primeranom čase podniknúť kroky proti takémuto procesu a zároveň 

podnikne primerané právne opatrenia, aby zabránila a/alebo minimalizovala 

rozsah zverejnenia (napr. zverejní iba časť dôverných informácií). 

 

The obligation of the party to maintain confidentiality about the confidential 

information shall not apply to information, on which they can demonstrate that: 

a) became publicly known after the day of the conclusion of this agreement or 

which can be, after this day, procured from the publicly available sources, other 

than as a result of a breach of the party’s confidentiality obligation, its 

employees, researchers, students, clerks, directors or other representatives of 

the party; or 

b) became publicly known through publication of the patent or other application by 

the competent patent office; or 
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c) the written records of the party indicate that information was in legal possession 

of this party or was obtained from other sources that were acquired legally or 

were not bound by the obligation of confidentiality to the concerned party prior 

to its disclosure; or 

d) the party concerned has been legally obliged to provide confidential information 

– provided that this party provides timely written notice about the obligation 

incurred to the other party, allowing them, within a reasonable time, to take 

action against such process and simultaneously taking appropriate legal action 

to prevent and/or minimize the scope of disclosure (eg. disclosing only a part of 

the confidential information).  

 

3. Povinnosť zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa 

nevzťahuje ďalej na informácie, o ktorých vie preukázať a zdokumentovať, že boli 

schválené na publikáciu v súlade s internými predpismi zmluvnej strany a na 

základe konzultácie so zmluvnými stranami. 

The obligation of the party to maintain confidentiality about the confidential 

information does not apply to information, on which it can demonstrate and 

document that have been approved for publication in accordance with internal 

regulations of the party and based on the consultations of the parties.  

 

4. Zmluvné strany vymedzia prístup k dôverným informáciám len tým svojim 

zamestnancom, konzultantom, spolupracovníkom alebo kontaktným osobám, ktorí 

dôverné informácie potrebujú poznať a písomne ich oboznámia  so záväzkami z 

toho vyplývajúcimi. 

The parties shall determine access to the confidential information to only their own 

employees, consultants, collaborators or responsible persons who need to know 

the confidential information and notify them in writing of the obligations arising 

therefrom.  

 

5. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa vzájomne informovať o každom 

prípade neoprávneného použitia alebo sprístupnenia dôverných informácií, o 

ktorom sa dozvedia.  

The parties shall inform each other, without delay, of any unauthorized use or 

disclosure of confidential information, of which they become aware of. 

 

6. Dôverné informácie zostávajú majetkom príslušnej zmluvnej strany a budú jej 

vrátené na základe písomnej žiadosti, ak určí, že zmluvné strany dôverné 

informácie ďalej nepotrebujú. 

Confidential information shall remain the property of the concerned party and shall 

be returned to it upon written request, if it determines that the parties no longer 

require the confidential information. Each party is entitled to retain one copy of the 

legal documents, solely for the purpose of determining its obligations in them. 
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7. Každá zmluvná strana je oprávnená si ponechať jednu kópiu právnych 

dokumentov výlučne za účelom určenia jej záväzkov z nich vyplývajúcich. 

Each party is entitled to retain one copy of the legal documents, solely for the 

purpose of determining its obligations in them. 

 

8. Povinnosť mlčanlivosti v rozsahu tejto zmluvy sa nevzťahuje na prípady, kedy 

povinnosť poskytnutia, sprístupnenia alebo zverejnenia informácií je podľa 

všeobecných právnych predpisov podmienkou účinnosti akýchkoľvek zmlúv alebo 

dohôd, ktoré okrem iného  obsahujú  dôverné informácie, a to od momentu, kedy 

k takejto právnej skutočnosti došlo.   

The obligation of confidentiality within the scope of this agreement shall not apply 

in cases where the obligation to provide, disclose or publish information is a 

condition under general law of any contract or agreement containing, inter alia, 

confidential information, from the moment this legal fact occurred.  

 

9. Strany najmä berú na vedomie, že  

a) v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie 

je zverejnenie zmluvy alebo dohody; 

b) informácie označené ako dôverné v zmluve alebo dohode, ktorá sa má 

zverejniť podľa zákona, sa nepovažujú za dôverné podľa ust. § 271 ods. 2 zák. 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

In particular, the parties note that 

a) in accordance with Act. no. 211/2000 Coll. on Free Access to Information and 

on Amendments to Certain Acts (Freedom of Information Act), as amended, 

disclosure of a contract or agreement is not a violation or threat of a trade 

secret; 

b) information identified as confidential in a contract or agreement to be disclosed 

by law shall not be considered confidential in accordance with Art. § 271 par. 

2 of the Act No. 513/1991 Coll. of the Commercial Code, as amended. 

 

IV 

Výkon práv duševného vlastníctva/Exercise of the intellectual 

property rights 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva k predmetom duševného vlastníctva 

vytvoreného pred uzatvorením tejto zmluvy zostávajú nedotknuté a patria výlučne 

tej zmluvnej strane, ktorá ich vytvorila a/alebo získala, a to aj v prípade, že sa 

použijú na spoločné plnenie predmetu tejto zmluvy. Po skončení zmluvy nesmú 

zmluvné strany využívať skôr vytvorené duševné vlastníctvo druhej zmluvnej 

strany bez jej písomného súhlasu. 



6 
 

Intellectual property rights created prior to the conclusion of this agreement shall 

remain unaffected and shall belong exclusively to the party, which created them 

and/or acquired them, even if they are used for the joint performance of this 

agreeement’s subject. After the agreement’s termination, the parties may not use 

the previously created intellectual property of the other party without their written 

consent. 

2. V prípade, ak zmluvné strany vytvoria spoločne počas spolupráce podľa tejto 

zmluvy alebo v priamej súvislosti s realizáciou tejto zmluvy predmet duševného 

vlastníctva, výkon práv k tomuto predmetu duševného vlastníctva bude 

predmetom osobitnej dohody. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, patria 

im práva k duševnému vlastníctvu v rozsahu, v akom sa podieľali na jeho 

vytvorení. 

In the event that the parties will jointly create intellectual property during their 

cooperation under this agreement or in direct connection with the implementation 

of this agreement, the exercise of rights to that subject of intellectual property shall 

be subject to a separate agreement. In the case of disagreement between the 

parties, they shall have intellectual property rights in the scope of their involvement 

in its creation. 

3. V prípade, ak zmluvná strana vytvorí počas spolupráce podľa tejto zmluvy predmet 

duševného vlastníctva samostatne, právo duševného vlastníctva ako aj výkon práv 

k tomuto predmetu duševného vlastníctva patrí výlučne tejto zmluvnej strane. 

Právo na použitie tohto predmetu duševného vlastníctva druhou zmluvnou stranou 

bude predmetom osobitnej dohody, pričom na jeho použitie nie je právny nárok. 

In the event that a party creates an intellectual property independently during the 

cooperation according to this agreement or in direct connection with the 

implementation of this agreement, the intellectual property rights, as well as 

exercise of rights to this subject of intellectual property belong exclusively to this 

party. The right to use this subject by the other party shall be subject to a separate 

agreement; however, there is no entitlement for its use.  

 

V 

Trvanie zmluvy/Duration of the Agreement 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31. 12. 2028. 

This agreement remains valid until 31. 12. 2028.  

 

2. Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať, a to 

bez uvedenia dôvodov výpovede. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť 

od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 

ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

This agreement may be terminated by either of the parties in writing without giving 

reasons. The notice period is 3 months with effect from the first day of the calendar 
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month following the calendar month, in which the notice of termination was 

delivered to the party.  

 

VI 

Záverečné ustanovenia/Final Provisions 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úrad vlády 

SR. 

This agreement shall enter into force and effect from the date of its signature by 

both the Parties and enthers into force on the day following that of its publication 

in the Central Register of cotracts of the Government Office of Slovak Republic. 

2. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi SR. 

The rights and obligations not expressly provided in this agreement shall follow the 

relevant provisions of the Act No. 513/1991 Coll. of the Commercial Code, as 

amended and other applicable and effective legal regulations of the Slovak 

Republic.  

3. Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné 

strany pokúsia riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, 

budú všetky spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené 

podľa slovenského hmotného aj procesného práva pred vecne i miestne 

príslušným súdom SR (Okresným súdom Košice I). 

Any disputes, arising out of or in connection to this agreement, shall be settled by 

the parties primarily by mutual agreement. If no agreement is reached, all disputes, 

arising out of or in connection to this agreement, shall be settled in accordance with 

Slovak substantive and procedural law before the competent local court of Slovak 

republic (District Court Košice I). 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom aj anglickom jazyku. Zmluvné strany 

súhlasia, že v prípade rozporu medzi jazykovými verziami bude rozhodná verzia  v 

slovenskom jazyku.  

This agreement has been prepared in the both Slovak and English language. The 

partners agree that in the event of discrepancy between the language versions, the 

English language version shall be definitive. 

5. Táto zmluva bola vytvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane po jednom vyhotovení. 

This agreement is made out in two equivalent copies, one of which is received by 

the UPJŠ, the second one by the AMU. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej znením ju dobrovoľne a vážne podpisujú. 
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Both contracting Parties have properly read this agreement, have understood its 

terms, and they sign it voluntary and seriously as evidence of their consent to its 

wording.  

 

 

 

 

In Košice on …………………….  In …………….. on ……………………. 
 
 
 
 
 

  

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  Professor Renaud Denoyel 
rektor/rector 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach/Pavol Jozef Šafárik University in 

Košice, Slovensko 

 

 riaditeľ/director 
Aix-Marseille Université, CNRS - UMR 

7246, MADIREL Laboratory 
Marseille France 

 
   
   
 
 

  

 

 

 


