
 
Dohoda o spolupráci 

 
Asociace polio  
se sídlem: Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10, Česká republika (dále jen „Asociace polio“),  
zastoupená: PhDr. Marcelou Stránskou, předsedkyní,  
 
a  
 
Asociácia polio v SR, republiková specifická organizace Slovenského zväzu telesne postihnutých,  
se sídlem: Žehrianska 7, 851 07 Bratislava, Slovenská republika (dále jen „Asociácia polio v SR“),  
zastoupená: PhDr. Štefanem Grajcárem, předsedou,  
 
na svém setkání, které se uskutečnilo 6. 5. 2017 v Piešťanech, se dohodli na následovném:  
 

Článek I. 
Asociace polio a Asociácia polio v SR přijímají tuto Dohodu o spolupráci jako vyjádření zájmu a ochoty obou 
organizací spolupracovat v rámci svých možností ve všech oblastech své činnosti vymezených svými vnitřními 
předpisy (Stanovami, resp. Statutem). 
 

Článek II. 
Asociace polio a Asociácia polio v SR tímto deklarují svůj zájem úzce spolupracovat také v oblasti obhajoby zájmů 
svých členů, lidí se stavy po poliomyelitidě, zejména pokud jde o dostupnost a kvalitu přiměřené lázeňské a lé-
čebné péče. V zájmu zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti o potřebách poliomyelitiků budou obě 
organizace pořádat ve vzájemné spolupráci, ale i ve spolupráci s dalšími organizacemi a odbornými lékaři, odborné 
akce za účelem výměny zkušeností při léčebné a lázeňské péči o pacienty se stavy po poliomyelitidě. 
  

Článek III. 
Asociace polio a Asociácia polio v SR budou spolupracovat a snažit se koordinovat své kroky i ve vztahu 
k Evropské unii polio (European Polio Union, EPU), jejímiž jsou členy. Za tím účelem budou v dostatečném 
předstihu před každoročním Valným shromážděním EPU, resp. před každým hlasováním členů EPU, společně 
komunikovat s cílem koordinovat svá stanoviska či prezentovat své návrhy na půdě EPU a budou se vzájemně 
podporovat. 
 
 Článek IV.  
Vyjádřením zájmu a ochoty spolupracovat je i snaha pravidelně se navzájem seznamovat s aktuálním děním 
v obou organizacích, a to jak prostřednictvím vlastních webových stránek, tak i na stránkách informačních 
materiálů, vydávaných oběma organizacemi - Zpravodaje a Informátora. Pokud tomu nebudou bránit autorská 
práva ani jiná omezení, obě organizace si budou vyměňovat odborné texty (původní nebo přeložené z cizích 
jazyků) s problematikou poliomyelitidy a postpoliomyelitického syndromu. 
 

Článek V. 
Dohoda o spolupráci podléhá schválení v orgánech obou organizací - ve Výboru Asociace polio i v Radě Asociácie 
polio v SR. 
 

Článek VI. 
Dohodu o spolupráci přijímají obě strany na dobu neurčitou. Její platnost však může skončit na podnět jedné nebo 
druhé strany s tím, že se o svých důvodech budou navzájem informovat. 
Autonomie obou stran nebude při naplňování společných cílů touto Dohodou dotčena. 
 

Článek VII. 
Tato Dohoda o spolupráci se vyhotovuje v českém jazyce a ve slovenském jazyce s tím, že obě jazykové verze 
jsou rovnocenné.  
Obě strany budou vhodným způsobem informovat své členy, orgány a sponzory o přijetí Dohody a o rozsahu 
vzájemné spolupráce. 
 
 

Schváleno Radou Asociácie polio v SR  Schváleno výborem Asociace polio 
     (per rollam) dne 16. července 2017                dne 26. května 2017 

 
          PhDr. Štefan Grajcár, v. r.          PhDr. Marcela Stránská, v. r.  
                      předseda           předsedkyně 
 


