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1 Úvod
Realizácia rozvojových aktivít Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch
2011-2014 sa opierala o Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 až 2017.
Obdobie rokov 2011-2014 sa nieslo v znamení výrazného snaženia o uskutočnenie
kľúčových krokov 1) k stabilizácii materiálno-technického stavu UPJŠ, 2) k
úspešnému získavaniu kľúčových projektov z európskych štrukturálnych fondov
k budovaniu univerzitných vedeckých parkov a vedecko-výskumných centier, ako aj
ďalších projektov z Európskeho sociálneho fondu v Operačnom programe
Vzdelávanie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe
Výskum a vývoj, čím bol podmienený i rozvoj v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti, 3) k vytvoreniu inštitucionálnych nástrojov pre efektívny transfer
technológií a know-how do praxe, 4) k rozvoju spolupráce s inštitúciami
vysokoškolského vzdelávania a výskumu v zahraničí, predovšetkým v rámci
Európskej únie, ale aj mimo nej.
V súlade s kľúčovými aspektmi rozvojových aktivít zaznamenala UPJŠ v uvedenom
období významné úspechy v reorganizácii pracovísk Univerzity, v postupnom
vysporadúvaní svojho majetku a konsolidácii pozemkov, ako aj v získavaní a
úspešnej implementácii projektov štrukturálnych fondov Európskej únie. Univerzita
tiež zaznamenala ďalší rozvoj medzinárodných vzťahov, a to nielen z hľadiska
kvantitatívneho, ale predovšetkým kvalitatívneho, čo sa prejavilo napr. vo zvýšenej
úspešnosti v získavaní medzinárodných výskumných projektov.
Predkladaná Správa o rozvoji UPJŠ v Košiciach v rokoch 2011-2014 pozostáva z
ôsmich častí: prvé dve časti obsahujú prehľad o získaných projektoch štrukturálnych
fondov EÚ a projektoch v iných medzinárodných schémach zabezpečujúcich
rozvojové aktivity v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu, ďalšia
časť obsahuje prehľad o unikátnych laboratóriách a vedecko-výskumných celkoch
vybudovaných na UPJŠ v rokoch 2011-2014. Piata časť Správy sa venuje
charakteristike získaných projektov budovania univerzitných vedeckých parkov
a vedecko-výskumných centier v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne
Východného Slovenska. Nasledujúca časť správy opisuje vznik inštitucionálnych
nástrojov k transferu technológií a know-how do praxe; siedma analyzuje rozvojové
aktivity v oblasti investičných a rozvojových zámerov, a nakoniec záverečná časť
charakterizuje strategické ciele ďalšieho rozvoja Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach pre nasledujúce obdobie.

***
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2 Oblasť vysokoškolského vzdelávania
2.1 Projekty
Vzdelávanie

Európskeho

sociálneho

fondu

v Operačnom

programe

V roku 2011 - 2014 bolo na UPJŠ implementovaných 9 projektov štrukturálnych
fondov EÚ z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie, v
prioritnej osi Reforma vzdelávania a odbornej prípravy (opatrenie 1.2.Vysoké školy a
výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti) (Tab. 1). Celková
výška NFP týchto projektov predstavuje sumu 11 363 066,66 €.

Názov projektu:

KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a
postdoktorandov UPJŠ

Kód ITMS Projektu:

26110230084

Číslo Zmluvy o NFP:

020/2012/1.2/OPV

Kód Výzvy:

OPV-2011/1.2/03-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01.12.2012 – 30.11.2015

Výška NFP:

1 591 586,88 €

Odborný garant:

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Projektový manažér:

Mgr. Mária Kormaníková

Účasť v projekte:

PF-riadenie, FF

Názov projektu:

IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť

Kód ITMS Projektu:

26110230075

Číslo Zmluvy o NFP:

017/2012/1.2/OPV

Kód Výzvy:

OPV-2011/1.2/03-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01.11.2012-31.10.2015

Výška NFP:

1 869 323,54 €

Odborný garant:

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

Projektový manažér:

Mgr. Ivana Rigasová

Účasť v projekte:

PF-riadenie, LF, FF, FVS, PraF

Názov projektu:

SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručnosti zamestnancov a študentov UPJŠ
s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných
výskumných centier

Kód ITMS Projektu:

26110230088

Číslo Zmluvy o NFP:

003/2013/1.2/OPV
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Kód Výzvy:

OPV-2012/1.2/04-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1. 2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01.06.2013-1.05.2015

Výška NFP:

2 118 821,18 €

Odborný garant:

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.

Projektový manažér:

RNDr. Edita Vojtová

Účasť v projekte:

PF-riadenie, FF

Názov projektu:

RIFIV - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity
štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kód ITMS Projektu:

26110230101

Číslo Zmluvy o NFP:

016/2013/1.2/OPV

Kód Výzvy:

OPV-2012/1.2/05-SORO

Operačný program:

vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1. 2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01.11.2013-01.10.2015

Výška NFP:

1 335 994,45 €

Odborný garant:

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Projektový manažér:

Mgr. Vladimíra Tomášiková, PhD.

Účasť v projekte:

PF-riadenie, LF, FF, FVS, PraF

Názov projektu:

Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ

Kód ITMS Projektu:

26110230035

Číslo Zmluvy o NFP:

011/2010/1.2/OPV

Kód Výzvy:

OPV-2009/1.2/01-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01. 08. 2010 do 31. 07. 2013

Výška NFP:

992 212,3 €

Odborný garant:

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

Projektový manažér:

Mgr. Ivana Rigasová

Účasť v projekte:

PF

Názov projektu:

Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na
UPJŠ (DOKTORAND)
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Kód ITMS Projektu:

26110230013

Číslo Zmluvy o NFP:

001/2010/1.2/OPV

Kód Výzvy:

OPV-2009/1.2/01-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01. 10. 2010 do 30. 09. 2013

Výška NFP:

978 705,11 €

Odborný garant:

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Projektový manažér:

RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.

Účasť v projekte:

PF-riadenie, FF

Názov projektu:

Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym
univerzitám (EXPERT)

Kód ITMS Projektu:

26110230056

Kód Výzvy:

OPV-2010/1.2/02-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01.02.2012 – 31.01.2014

Výška NFP:

592 794,03 €

Odborný garant:

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

Projektový manažér:

Mgr. Renáta Panocová, PhD.

Účasť v projekte:

FF-riadenie, PF

Názov projektu:

Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty
verejnej správy UPJŠ (MoVeS)

Kód ITMS Projektu:

26110230038

Kód Výzvy:

OPV-2009/1.2/01-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01. 09. 2010 do 31. 08. 2013

Výška NFP:

562 090,11 €

Odborný garant:

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Projektový manažér:

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.

Účasť v projekte:

FVS
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Názov projektu:

Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF
UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC)

Kód ITMS Projektu:

26110230102

Kód Výzvy:

OPV-2012/1.2./06-SORO

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný
fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Trvanie projektu:

01/2014 - 06/2015

Výška NFP:

146 246,54 €

Odborný garant:

Dr.h.c. prof. PhDr. Ján Sabol, PhD.

Projektový manažér:

Mgr. Renáta Panócová, PhD.

Názov projektu:

Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo
a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (REZIDENT)

Kód ITMS Projektu:

26120230032

Kód Výzvy:

OPV/40/2014

Operačný program:

Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie:

2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

Trvanie projektu:

01.10.2014 do 30.10.2015

Odborný garant:

prof. MUDr. Jozef Radoňak

Projektový manažér:

doc. Ing. Július Kováč, PhD.

Výška NFP:

1 175 292,52 €

Účasť v projekte:

UPJŠ LF, UNLP Košice, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, FNsP J.A.R.
Prešov, Nemocnica Poprad, a. s

Tabuľka č. 1: Projekty ESF v operačnom programe Vzdelávanie

2.3 Vzdelávacie a ostatné projekty v iných schémach (iné ako ŠF EÚ)
V rokoch 2011 - 2014 bolo na UPJŠ riešených 20 medzinárodných vzdelávacích
projektov v iných schémach (Tab. 2).
Fakulta UPJŠ
Lekárska fakulta
UPJŠ
Lekárska fakulta
UPJŠ

Názov projektu
Visegrad Scholarship – 2
projekty
Introducing standards of the
best medical practice for the
patients with inherited Alpha1 Antitrypsin Deficiency in
Central Eastern Europe

Program
Visegrad Scholarship
program
Partnerstvá Leonardo da
Vinci v rámci Programu
celoživotného
vzdelávania LEONARDO
DA VINCI
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Prírodovedecká
fakulta UPJŠ
Právnická fakulta
UPJŠ
Filozofická fakulta
UPJŠ
Filozofická fakulta
UPJŠ

Visegrad Scholarship – 7
projektov
Miesto a úloha práva v rámci
medzin. hospodárskych
(integračných) organizácií
štátov - s osobitným
zreteľom na Európsku úniu
Visegrad Scholarship – 3
projekty
Transformation of Central
European cities in historical
development (Košice,
Kraków, Miskolc, Opava)

Visegrad Scholarship
program

Visegrad Scholarship
program
Visegrad Scholarship
program

Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v
Košiciach

ERASMUS – 4 projekty

Program celoživotného
vzdelávania, podprogram
Erasmus

Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v
Košiciach

Spoločné vzdelávanie s
podporou Krajskej
nemocnice v Miškolci a
Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach

Program cezhraničnej
spolupráce

Tabuľka č. 2: Medzinárodné vzdelávacie projekty v iných schémach

3 Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti
3.1 Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom
programe Výskum a vývoj
V rokoch 2011-2014 bolo na UPJŠ implementovaných 23 projektov z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Výskum a vývoj (prioritná os
Podpora výskumu a vývoja) (Tab. 3). Celková výška NFP týchto projektov
predstavuje sumu 105 072 002,08 €.
Názov projektu:

Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu /SEPO/

Kód ITMS Projektu:

26220120024

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Trvanie projektu:

01.07.2009 do 30.06.2011

Výška NFP:

1 310 285,56 €

Odborný garant

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Projektový manažér

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
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Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového
a mozgového infarktu (CEVA)

Kód ITMS Projektu:

26220120025

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Trvanie projektu:

01.05.2009 do 30.04.2011

Výška NFP:

863 884,39 €

Odborný garant

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

Projektový manažér

MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Názov projektu:

CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov

Kód ITMS Projektu:

26220120007

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Trvanie projektu:

01.05.2009 do 30.04.2011

Výška NFP:

1 151 453,89 €

Odborný garant

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Projektový manažér

RNDr. Rastislav Krivoš – Belluš, PhD.

Názov projektu:

Extrem - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych
podmienkach

Kód ITMS Projektu:

26220120005

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Trvanie projektu:

01.05.2009 do 30.04.2011

Výška NFP:

1 327 689,46 €

Odborný garant

Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Projektový manažér

RNDr. Marcela Kajňáková, PhD.

Názov projektu:

Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou
štruktúrou (nanoCEXmat)

Kód ITMS Projektu:

26220120019

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Trvanie projektu:

05/2009 - 04/2011

Výška NFP:

265 548,06 EUR za UPJŠ – partner

Odborný garant

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Projektový manažér

Ing. Vladimír Girman, PhD.

Názov projektu:

Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia
budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ

Kód ITMS Projektu:

26250120028

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/5.1/02-SORO

Trvanie projektu:

01.09.2009 do 31.08.2011

Výška NFP:

4 760 051,46 €

Odborný garant

-

Projektový manažér

Ing. Monika Špontáková

Názov projektu:

Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti (SEPO - II)

Kód ITMS Projektu:

26220120039
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Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.09.2010 do 31.12.2013

Odborný garant:

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Projektový manažér:

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.

Výška NFP:

2 637 342,45 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so
zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb
(CEMIO)

Kód ITMS Projektu:

26220120058

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.08.2010 do 31.07.2014

Odborný garant:

prof MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Projektový manažér:

prof. Ing. Mária Mareková, CSc. / Mgr. Peter Urban, PhD.

Výška NFP:

3 400 237,62 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (CEBT)

Kód ITMS Projektu:

26220120066

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.11.2010 do 30.06.2014

Odborný garant:

Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča

Projektový manažér:

Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča

Výška NFP:

3 531 368,50 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM

Kód ITMS Projektu:

26220120067

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.07.2010 do 31.08.2014
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Odborný garant:

Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Projektový manažér:

RNDr. Imrich Géci, PhD.

Výška NFP:

3 805 168,00 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA – II)

Kód ITMS Projektu:

26220120040

Kód Výzvy:

OPVaV - 2009/2.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.05.2010 – 31.12.2013

Odborný garant:

Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

Projektový manažér:

MUDr. Miriam Kozárová, PhD.

Výška NFP:

2 645 129,08 €

Názov projektu:

Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových
množstiev polutantov životného prostredia a liečiv (NanoBioSens)

Kód ITMS Projektu:

26220220107

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.2/04-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

03.01.2011 do 31.12.2013

Odborný garant:

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Projektový manažér:

RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD.

Výška NFP:

696 079,25 €

Názov projektu:

Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG)

Kód ITMS Projektu:

26220120063

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.07.2010 do 31.12.2013

Odborný garant:

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Projektový manažér:

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Výška NFP:

3 815 673,04 €

Názov projektu:

Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a
rekonštrukciu tvrdých tkanív (POKIMP)

Kód ITMS Projektu:

26220220032

Kód Výzvy:

OPVaV-2008/2.2/01-SORO
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Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.01.2010 do 31.03.2012

Odborný garant:

Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča

Projektový manažér:

Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča

Výška NFP:

404 510,00 €

Názov projektu:

Extrem - Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v
extrémnych podmienkach (EXTREM - II)

Kód ITMS Projektu:

26220120047

Kód Výzvy:

OPVaV - 2009/2.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

jún 2010 - január 2014

Odborný garant

Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Projektový manažér

RNDr. Marcela Kajňáková, PhD. / Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Výška NFP:

2 361 131,70 €

Názov projektu:

Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej
budovy posluchární UPJŠ v Košiciach

Kód ITMS Projektu:

26250120040

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/5.1/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

5. Infaštruktúra vysokých škôl

Opatrenie:

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.

Trvanie projektu:

01.09.2010 do 31.10.2013

Výška NFP:

5 580 697,92 €

Názov projektu:

Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia – (druhá etapa
CKV I)

Kód ITMS Projektu:

26220120029

Kód Výzvy:

OPVaV - 2009/2.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.3.2010 – 28.2.2013

Odborný garant:

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
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Projektový manažér:

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

Výška NFP:

2 647 480,00 €

Názov projektu:

NanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti
progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou

Kód ITMS Projektu:

26220120035

Kód Výzvy:

OPVaV - 2009/2.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce

Trvanie projektu:

01.05.2010 – 30.04.2013

Odborný garant:

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Projektový manažér:

Ing. Vladimír Girman, PhD.

Výška NFP:

2 647 480,00 €

Názov projektu:

MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych
materiálov pre elektrotechniku.

Kód ITMS Projektu:

26220220105

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.2/04-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.12.2010 – 31.03.2015

Odborný garant:

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Projektový manažér:

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Výška NFP:

921 402,00 €

Názov projektu:

Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (PROBIOTECH)

Kód ITMS Projektu:

26220220152

Kód Výzvy:

OPVaV-2010/2.2/06-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.07.2011-30.06.2015

Odborný garant:

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Projektový manažér:

doc. Ing. Július Kováč, PhD.

Výška NFP:

6 234 302,52€

Účasť v projekte:

UPJŠ LF, ÚFHZ SAV, NÚ SAV, PÚ SAV, UVLF v Košiciach, VÚM a.s., IMUNA PHARM a.s.,

Názov projektu:

Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného
prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia
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Kód ITMS Projektu:

26220220157

Kód Výzvy:

OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.02.2012-30.06.2015

Odborný garant:

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

Projektový manažér:

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

Výška NFP:

1 980 884,28 €

Názov projektu:

Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej
medicíny (MOLMED)

Kód ITMS Projektu:

26220220163

Kód Výzvy:

OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.03.2012-31.12.2014

Odborný garant:

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Projektový manažér:

RNDr. Soňa Tkáčiková, PhD.

Výška NFP:

1 744 503,54 €

Účasť v projekte:

Sembid s. r. o., UPJŠ LF

Názov projektu:

Vybudovanie laboratória magnetickej rezonancie pre kariovaskulárny výskum
(MRKARDIO)

Kód ITMS Projektu:

26210120005

Kód Výzvy:

OPVaV-2011/1.1/01-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Prioritná os:

1 Infraštruktúra výskumu a vývoja

Opatrenie:

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry

Trvanie projektu:

01.04.2012-30.09.2015

Odborný garant:

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Projektový manažér:

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Výška NFP:

2 971 904,00 €

Názov projektu:

Výskumné centrum moderných technológií monitorovania a diagnostiky
ochorení ohrozujúcich verejné zdravie (VERZDAV)

Kód ITMS Projektu:

26220220162

Kód Výzvy:

OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja
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Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.02.2012-30.06.2015

Odborný garant:

Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Projektový manažér:

Mgr. Lenka Kováčová / Ing. Nicol Hendrichovská / Mgr. Denisa Krivoš-Bellušová

Výška NFP:

1 911 562,05 €

Účasť v projekte:

Medirex, a.s, UPJŠ LF

Názov projektu:

CeZIS - Centrum znalostných a informačných systémov

Kód ITMS Projektu:

26220220158

Kód Výzvy:

OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.04.2012-31.03.2015

Odborný garant:

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Projektový manažér:

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

Výška NFP:

1 507 645,14 €

Názov projektu:

Fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov v rôznych
fázach vývoja psoriázy (IFNG)

Kód ITMS Projektu:

26240120040

Kód Výzvy:

OPVaV-2013/4.1/04-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

2/2014 – 9/2015

Výška NFP:

3 997 660,85 EUR (z toho PF 2 681 557,40 EUR)

Odborný garant:

prof. RNDr. Pavol Miškovský DrSc.

Projektový manažér:

RNDr. Katarína Štroffeková, PhD.

Účasť v projekte:

SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka, PF, MEDPHARM, s.r.o.

Názov projektu:

MediPark-Medicínsky univerzitný vedecký park

Kód ITMS Projektu:

26220220185

Kód Výzvy:

OVaV-2012/2.2./08-RO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.07.2013 - 30.06.2015

Odborný garant:

Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.

Projektový manažér:

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.

Výška NFP:

31 136 177,45 €, z toho UPJŠ 21 200 000,00 €
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Účasť v projekte:

UPJŠ, UVLF, NbÚ SAV, TUKE

Názov projektu:

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné
a budúce aplikácie (PROMATECH)

Kód ITMS Projektu:

26220220186

Kód Výzvy:

OVaV-2012/2.2./08-RO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.09.2013-31.07.2015

Výška NFP:

2 450 946,60 €

Odborný garant:

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. / Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher DrSc.

Projektový manažér:

RNDr. Erik Čižmár, PhD.

Účasť v projekte:

SAV Bratislava, ÚMV SAV, ÚEF SAV, ÚG SAV, ÚMMS SAV, PF, TUKE

Názov projektu:

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou
znalostných technológií

Kód ITMS Projektu:

26220220182

Kód Výzvy:

OVaV-2012/2.2./08-RO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

01.06.2013-30.06.2015

Výška NFP:

4 262 103,30 €

Odborný garant:

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Projektový manažér:

RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.

Účasť v projekte:

TUKE, PF, PU v Prešove

Názov projektu:

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie
onkologických ochorení (DIAGONKO)

Kód ITMS Projektu:

26220220153

Kód Výzvy:

OPVaV-2010/2.2/06-SORO

Operačný program:

2620002 OP Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

30.08.2011 do 30.06.2015

Výška NFP:

6 576 700,82 €

Odborný garant:

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Projektový manažér:

doc. Ing. Július Kováč, PhD.

Účasť v projekte:

UPJŠ LF, JLF v Martine, UK v Bratislave, ÚVN SNP Ružomberok – FN, ŽU v Žiline,
KONŠTRUKTA Defence, a.s., EVPÚ a.s.
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Názov projektu:

Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky (BioDiag)

Kód ITMS Projektu:

26220220143

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.2./05-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

1.1.2011-30.6.2015

Výška NFP:

2 090 365,08 € na celý projekt, 886 233,14 € pre 1. partnera

Odborný garant:

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

Projektový manažér:

RNDr. Imrich Géci, PhD. / RNDr. Peter Bober, PhD.

Účasť v projekte:

UPJŠ LF, Sembid s. r. o.

Názov projektu:

Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre
zdravšiu populáciu Slovenska (PROBIO)

Kód ITMS Projektu:

2620220220104

Kód Výzvy:

OPVaV-2009/2.2/04-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2. Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Trvanie projektu:

1.1.2011 do 28.2.2015

Výška NFP:

873 715,00 €

Odborný garant:

MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Projektový manažér:

RNDr. Anna Chmelárová, PhD.

Tabuľka č. 3: Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Veda a výskum

3.2 Projekty Rámcového programu Európskej únie
V rokoch 2011 - 2014 bolo na UPJŠ riešených 9 projektov 7. Rámcového programu
Európskej únie (Tab. 4).

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ

EMI European Middleware
Initiative

FP7-INFRASTRUCTURES2010-2, Activity: INFRA2010-1.2.1 DCI Distributed computing
infrastructure (DCI)

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ

Learn 2 Hear & See:
Perceptuálne, kontextuálne
a krosmodálne učenie sa v
sluchovej a vizuálnej
modalite

FP7_PEOPLE-2009IRSES: Marie Curie Action
"International Research
Staff Exchange Scheme"
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Prírodovedecká fakulta
UPJŠ

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ

FP7 SIS 2011.2.2.1-1:
Supporting and
coordinating action on
innovative methods in
SAILS
science education: teacher
training on inquiry based
teaching methods on a
large scale in Europe
FP7-SIS-20092.2.3.1Supporting and
Európska veda a technika v coordinating actions on
akcii vytvárajúca prepojenie innovation in the classroom:
s priemyslom, školstvom a Dissemination and use of
domácnosťou
inquiry-based teaching
methods on a large scale in
Europe
MonInterFluoProt FP7-PEOPLE-2009-RG
Monitoring of cell signaling
Marie Curie Action:
pathways via interaction of
"International Reintegration
fluorescently tagged
Grants"
proteins

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ

CELIM Foresting
Excellence in Multiscale
Cell Imaging

FP7-REGPOT-2012-2013-1

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ

PRE-XFEL, Preparatory
activities for the
implementation of the
European X-ray FreeElectron Laser Facility

FP7-INFRASTRUCTURES2007-1

Lekárska fakulta UPJŠ

SOPHIE - Evaluating the
Impact of Structural Policies
on Health Inequalities and
Their Social Determinants
and Fostering Change

FP7-HEALTH.2011.3.3-1
Developing methodologies
to reduce inequities in the
determinants of health

ESTABLISH - European
Science and Technology in
Action Building Links with
Industry, Schools and
Home

SiS-2009-2.2.3.1
Supporting and
coordinating actions on
innovation in the classroom:
Dissemination and use of
inquiry-based teaching
methods on a large scale in
Europe

Tabuľka č. 4: Projekty Rámcového programu Európskej únie
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3.3 Projekty výskumu a vývoja v iných schémach
V rokoch 2011 - 2014 bolo na UPJŠ riešených 30 medzinárodných projektov
výskumu a vývoja finančne podporených v schémach iných ako ŠF EÚ a RP EÚ
(Tab. 5).
Fakulta UPJŠ
Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ
Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Názov projektu
MEHO - Monitorovanie
zdravotného stavu
migrantov v rámci Európy:
vývoj indikátorov
Socioeconomic
Inequalities In Mortality:
Evidence And Policies In
Cities of Europe - INEQCITIES
Cooperation and the
Management and Coordination of all Projects in
the framework of Research
Programs on Youth &
Health and the Chronic
Disease of the Graduate
School KISH
Supervisors Youth &
Health Research Program
of graduate School KISH
Researches Youth &
Health Research Program
of Graduate School KISH
Perceived Health Status in
Patients with Chronic
Kidney Failure in the
framework of the Research
Program on Chronic
Disease of the Graduate
School KISH
Biomedical, psychosocial
factors related to functional
status and well-being
among patients with
Parkinson´s Disease - 2nd
wave in the framework of
the Research Program of
Graduate School KISH
Development in functional
status and quality of life
among Children with Renal
Disease in the framework
of the Research Program

Program
EÚ

EK (cez Agencia de Salut
Publica de Barcelona)

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen
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Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ
Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

of Graduate School KISH
Biomedical, psychosocial
factors related to functional
status and well-being
among patients with
Multiple Sclerosis - 2nd
wave in the framework of
the Research Program of
Graduate School KISH
Functional status and
quality of life in
Rheumatoid Arthritis
patients in the framework
of the Research Program
of Graduate School KISH
Health Behaviour of
School-aged Children
Social class and its impact
on patients ´functional
status and recovery
process - 2009´ in the
framework of the Research
Program of Graduate
school KISH
Supervisors Chronic
Disease Research
Program of Graduate
School KISH
EURO-Urban Health
Indicators-2 within Chronic
Disease research
programme
HBSC study: Supporting
the visegrad countries
research network
To support the HCSC
2013/14 research
Technical assistance and
support in development of
a desk based review
fcused on the social
determinants of obesity
and tobacco smoking and
the distrubion of risk
across the population in
the Czech Republic
Cooperation and the
Management and Coordination of all Projects in
the framework of Research

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

Visegrad Research
Network
World Health Organization

World Health Organization

University of Groningen
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Lekárska fakulta UPJŠ
Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Lekárska fakulta UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ

Programs on Youth &
Health and the Chronic
Disease of the Graduate
School KISH
Supervisors Youth &
Health Research Program
of graduate School KISH
Researches Youth &
Health Research Program
of Graduate School KISH
Perceived Health Status in
Patients with Chronic
Kidney Failure in the
framework of the Research
Program on Chronic
Disease of the Graduate
School KISH
Biomedical, psychosocial
factors related to functional
status and well-being
among patients with
Parkinson´s Disease - 2nd
wave in the framework of
the Research Program of
Graduate School KISH
Development in functional
status and quality of life
among Children with Renal
Disease in the framework
of the Research Program
of Graduate School KISH
Biomedical, psychosocial
factors related to functional
status and well-being
among patients with
Multiple Sclerosis - 2nd
wave in the framework of
the Research Program of
Graduate School KISH
Cooperation and the
Management and Coordination of all Projects in
the framework of Research
Programs on Youth &
Health and the Chronic
Disease of the Graduate
School KISH
Transformation of Central
European cities in
historical development

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen

31110003

21

Filozofická fakulta UPJŠ
Filozofická fakulta UPJŠ

Filozofická fakulta UPJŠ
Filozofická fakulta UPJŠ

(Košice, Kraków, Miskolc,
Opava)
Promoting Psychological
Well-Being Global
SNIPE Social Norms
Intervention for the
Prevention of Polydrug
Use (SNIPE)
SLiCE Student behaviour
and Life Perspectives
Cohort study in Europe
Science for Prevention
Academic Network

1/2008_PPW
EK
JUST/2009/DPIP/AG/0964

SLICE
LLP SPAN 526773

Tabuľka č. 5: Projekty výskumu a vývoja v iných schémach
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3.4 Stav riešenia projektov štrukturálnych fondov EÚ
Lekárska fakulta – stav riešenia projektov OP Výskum a vývoj
Operačný program

Stav projektu

Zameranie

Akronym
projektu

ukončený

CEVA I

(ASFEU)

SEPO I

Celkom

POKIMP
SEPO II. (PF, LF)
Centrum excelentnosti

CEVA II (LF, PF)
10

NEUREG
CEMIO
CEEPM

OP Výskum a vývoj

CEBT
Aplikácia výskumu do praxe

MolMed

realizácia

PROBIOTECH

(ASFEU)

PROBIO
Aplikácia výskumu do praxe

BioDiag
DIAGONKO
VERZDRAV

6

MRKARDIO
OP Výskum a vývoj – počet projektov

16

Tabuľka č. 6: Stav riešenia projektov štrukturálnych fondov EÚ v OP Veda a výskum na LF UPJŠ k 31.12.2014.

Prírodovedecká fakulta – stav riešenia projektov OP Výskum a vývoj
operačný
program

stav projektu

zameranie

7

NanoBioSens

1

SEPO II.
CKV II.

2

aplikácia výskumu do praxe

Mikromatel
CeZIS
Tfaktor
IFNG

4

univerzitný vedecký park

TECHNICOM

1

vedecko-výskumné centrum

PROMATECH

1

centrum excelentnosti

aplikácia výskumu do praxe
záverečné
zúčtovanie
realizácia

Výskum a vývoj
(MŠVVaŠ SR)

Celkom

EXTREM I.
SEPO I.
nanoCEXmat I.
nanoCEXmat II.
CKV I.
CaKS
EXTREM II.

ukončený
Výskum a vývoj
(ASFEU)

akronym projektu

centrum excelentnosti

realizácia

Celkom za OP Výskum a vývoj
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Tabuľka č. 7: Stav riešenia projektov štrukturálnych fondov EÚ v OP Veda a výskum riadených na PF UPJŠ k 31.12.2014.
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Univerzitné pracoviská – stav riešenia projektov OP Výskum a vývoj
operačný
program

stav projektu

ukončený

(ASFEU)

OP Výskum a
vývoj

záverečné zúčtovanie

(ASFEU)

realizácia

(ASFEU)

Realizácia
(MŠVVaŠ SR)

zameranie

akronym projektu
Modernizácia IKT na UPJŠ v
Košiciach a rekonštrukcia
Univerzitnej knižnice,
Budovanie
infraštruktúry vysokých posluchární a učební (nemá
škôl a modernizácia ich oficiálny akronym)
vnútorného vybavenia
Budovanie OPEN DOOR
univerzity zavedením
moderných IKT a rekonštrukcia
budovy Filozofickej fakulty v
areáli UPJŠ

Budovanie
infraštruktúry vysokých
škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia

Celkom

Inovácia a rozšírenie IKT vo
vzdelávacom procese a
výstavba polyfunkčnej budovy
posluchární UPJŠ v Košiciach
(nemá oficiálny akronym )

Budovanie
Rekonštrukcia budovy
infraštruktúry vysokých Filozofickej fakulty UPJŠ v
škôl a modernizácia ich Košiciach - PLATÓN
vnútorného vybavenia

Univerzitný vedecký
park

MediPark, Košice (prijímateľ)

OP Výskum a vývoj – počet projektov

2

1

1

1

5

Tabuľka č. 8: Stav riešenia projektov štrukturálnych fondov EÚ v OP Veda a výskum na celouniverzitných
pracoviskách UPJŠ k 31.12.2014.
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4 Unikátne laboratóriá a vedecko-výskumné celky
4.1 Centrum Interdisciplinárnych biovied (CIB)
CIB je novo vybudovaná vedecká štruktúra (jednotka) zameraná na interdisciplinárny
výskum živých systémov pod vedením prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. CIB
zahrňuje nasledujúci komplex laboratórií, ktorých vybavenie bolo zabezpečené zo
zdrojov projektu CELIM Európskej únie, vedeckých projektov Katedry biofyziky
a projektov ŠF EÚ (SEPO, CEVA, NanoBioSens, DOKTORAND):










Chemické laboratórium
Laboratórium chemickej technológie
Laboratórium bunkovej biológie
Laboratórium molekulovej biológie
Laboratórium biotermodynamiky
Laboratórium konfokálnej mikroskopie
Laboratórium bunkovej fyziológie
Laboratórium laserovej spektroskopie
Laboratórium molekulových simulácií

4.2 Laboratórium analytickej cytometrie
Laboratórium analytickej cytometrie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (LAC) pod
vedením prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc. je vybavené špičkovým konfokálnym
mikroskopom TCS SP5 X, ktorý plánovite doplnil už existujúcu infraštruktúru tohto
laboratória pozostávajúcu z invertovaného fluorescenčného mikroskopu DMI 6000 B
vybaveného mikromanipulátorom a kultivačnou komôrkou pre zber dát zo živých
buniek. Obidva mikroskopické systémy dodala spoločnosť Leica Microsystems.
Zdroje: APVV VVCE-0001-07 – „Centrum pre výskum signalómu“, projektu ŠF
„SEPO I - Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu“ (ITMS 26220120024) a
,„Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II“ (ITMS 26220120039).
4.3 Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)
Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie ako akademické pracovisko
Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (LNMR) je vybavené dvoma unikátnymi NMR spektrometrami spoločnosti
Varian (teraz Agilent Technologies), Palo Alto, Kalifornia, USA.
Táto špičková technika bola zakúpená v rámci úlohy štátneho programu výskumu a
vývoja s názvom „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu
magnetickú rezonanciu“. Vedúcim Laboratória NMR je doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
4.4 Nanolaboratórium
Nanolaboratórium sa zaviedlo v rámci projektu Štrukturálnych fondov CEX
EXTREM I, a EXTREM II - Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v
extrémnych podmienkach, centra excelentnosti ASFEU (EU ERDF European
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regional development fund, Grant No. ITMS26220120005) a je umiestnené v
priestoroch Centra fyziky nízkych teplôt Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu
experimentálnej
fyziky
SAV
v
Košiciach
–
Centre
excelentnosti
(http://www.saske.sk/CLTP). Vedúcim nanolaboratória je Mgr. Vladimír Komanický,PhD.
4.5 Metalografické laboratórium
Metalografické laboratórium sa zrekonštruovalo a vybudovalo v rámci projektu
Štrukturálnych fondov NanoCEXmat (Centrum excelentnosti progresívnych
materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou – ITMS 26220120019) a je
umiestnené v priestoroch Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych
vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Park Angelinum 9. Na jeho vybudovanie sa
použili finančné prostriedky v celkovej výške približne 31900 €. Vedúcim
Metalografického laboratória je Ing. Vladimír Girman, PhD.
4.6 Laboratórium feromagnetizmu
Laboratórium feromagnetizmu (vedúci prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.) vybudované
v 80-tych a v 90-tych rokov na báze vtedy dostupnej prístrojovej techniky
umožňovalo skúmanie základných vlastností magneticky mäkkých feromagnetík. V
roku 2010 bola zavŕšená prvá etapa jeho prebudovania na základe získaných
projektov, ktoré poskytovali finančné zdroje na rekonštrukciu miestnosti a vybavenia
laboratória.
Zdroje: projekty ŠF Nanocexmat I „Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s
nano a submikrónovou štruktúrou“ (ITMS 26220120019), 2 projekty VEGA.
4.7 Spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie
Spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie (SLTEM) je
spoločným pracoviskom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
a niektorých ústavov SAV v Košiciach. Vedúcimi pracovníkmi LEM sú: prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. a Ing. Vladimír Girman, PhD.
Zámer vybudovať toto moderné Laboratórium elektrónovej mikroskopie vznikol
z prirodzenej potreby mať k dispozícii vhodný nástroj na štúdium štruktúry látok na
mikroskopickej úrovni, ktorý by odpovedal súčasným požiadavkám. Zdroje: projekt
ŠF NanoCEXmat 2: “Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych
materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou“ (ITMS: 26220120035).
4.8 Laboratórium proteomiky
Laboratórium proteomiky Lekárskej fakulty UPJŠ (ŠLP) pod vedením doc. RNDr.
Jána Saba, CSc. je vybavené špičkovým hmotnostným spektrometrom MALDI
TOF/TOF – Bruker Ultraflextreme, zberačom frakcií, tzv. spotterom – Bruker
Proteineer fc II a prístrojom na nanášanie matrice pre MALDI Imaging – Bruker
ImagePrep. Na riadenie a vyhodnocovanie meraní sa zakúpil softvér Bruker
Compass 1.3 for FLEX series.
Špičková technika v celkovej hodnote viac ako 740 tis. € bola zakúpená z
prostriedkov projektu ŠF Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II
(ITMS 26220120039).
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4.9 Laboratórium inteligentných dátových analýz - LIDA
Laboratórium inteligentných dátových analýz (LIDA) Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) pod vedením doc. RNDr.
Gabriela Semanišina, PhD., vzniklo v rámci riešenia projektu zo ŠF EÚ „CaKS –
Centrum excelentnosti informatikých vied a znalostných systémov“ (ITMS
26220120007) a je umiestnené v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej
LIDA slúži na efektívnu virtuálnu kolaboráciu geograficky vzdialených tímov,
centrálny monitoring a archivačný systém pre videokonferenčné aktivity centra
excelentnosti. Umožňuje tiež prezentáciu výsledkov vedeckovýskumných kolektívov,
ako aj doktorandov a študentov magisterského štúdia pôsobiacich v oblasti
znalostných technológií.
4.10 Laboratórium translačného výskumu respiračných a metabolických
chorôb
Laboratórium translačného výskumu respiračných a metabolických chorôb pod
vedením prof. MUDr. Ružena Tkáčovej, DrSc. vzniklo z potreby realizácie vedeckých
zámerov „from the bench to the bedside“ orientovaných na štúdium vplyvu hypoxie
na metabolické procesy od úrovne buniek, cez úroveň tkanív a orgánov po úroveň
organizmu (pacienta). Unikátnosť pracoviska spočíva v paralelnom sledovaní
početných fyziologických funkcií organizmu počas bdenia i počas spánku, s ich
následným počítačovým spracovaním, a s nadväznosťou na laboratóriá základného
výskumu (molekulárno-biologické a biofyzikálne laboratóriá). Komplexnosť vybavenia
i výskumného zámeru je unikátna i v kontexte podobných pracovísk v EÚ. Špičková
infraštruktúra bola zakúpená z prostriedkov projektov ŠF CEVA I (ITMS
26220120025), CEVA II (ITMS kód projektu 26220120040) ako i z prostriedkov
projektov APVV, VEGA a projektu MZ SR.
4.11 Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie
Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie (LEFaK) pri Katedre
slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach je zamerané na vedecký výskum zvukovej roviny
jazykov, na skúmanie medziľudskej komunikácie a komunikácie človek – stroj.
Vedúcim LEFaK je Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.. LEFaK je lokalizované
v budove Aristoteles na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach, stavba bola
zrekonštruovaná podľa projektu IKT 2: Budovanie OPEN DOOR univerzity
zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ
(kód ITMS: 26250120028). V priestoroch LEFaK je inštalovaná technológia z projektu
IKT 1: Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice,
posluchární a učební (kód ITMS: 26250120003).
4.12 Televízne a filmové štúdio
Televízne a filmové štúdio je organizačne začlenené do Katedry slovakistiky,
slovanských filológií a komunikácie pri Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Vznik štúdia ako experimentálneho mediálneho pracoviska si
vyžiadala tá skutočnosť, že výskum fungovania zvuku a obrazu predovšetkým
v mediálnom prostredí je jedným zo základných predpokladov kvality východiskových
teoreticko-metodologických,
ale
aj
pragmaticko-kreatívnych
potenciálov
27

v bádateľskom a vzdelávacom procese na odbore masmediálne štúdiá. Televízne
a filmové štúdio slúži jednak na vedecký výskum, jednak na vyučovanie príslušných
disciplín v oblasti masmediálnej komunikácie, ktoré tvoria základný okruh
vzdelávacieho procesu v odbore masmediálne štúdiá aj s prepojením na
masmediálnu prax. Vedúcim Televízneho a filmového štúdia je Mgr. Ján Sabol, PhD.,
ArtD.
Zdroje: projekt modernizácie IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli
UPJŠ (kód ITMS: 26250120028).
4.13 Laboratórium štruktúrnej analýzy
Laboratórium štruktúrnej analýzy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (LŠA) pod vedením
prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc. je vybavené počítačom riadeným špičkovým
monokryštálovým difraktometrom XCalibur (Oxford Instruments) s polohovo citlivým
detektorom (CCD area detector Sapphire 2) a grafitovým monochromátorom.
Existujúci základný prístroj bol postupne dovybavený chladičom kryštálov Desktop
Cooler, ktorý umožňuje realizovať merania pri ľubovoľnej teplote v teplotnom
intervale 170 až 293 K a generátorom Spellman DF60N3. Laboratórium štruktúrnej
analýzy je lokalizované v priestoroch Katedry anorganickej chémie Ústavu
chemických vied na Moyzesovej 11 na prvom poschodí. Zdroje: projekt ŠF „Extrem Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach“ (ITMS
26220120005) a „Extrem - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií
materiálov v extrémnych podmienkach“ (ITMS 26220120047), projekty APVV
a VEGA.
4.14 Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr
Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr Lekárskej fakulty UPJŠ (LBTK) (obr. 19) pod vedením MVDr. Jána Rosochu, CSc. je špičkové akademické pracovisko,
ktoré umožňuje in vitro manipuláciu s bunkami a tkanivami bez rizika kontaminácie,
ako aj spracovanie kmeňových buniek izolovaných z dospelých a fetálnych tkanív
bez použitia antibiotík. LBTK navyše vytvára podmienky pre prácu s certifikovanými
ľudskými bunkovými líniami, čím sa docieli štandardizácia práce s adultnou
kmeňovou bunkou a vytvorí sa súbor odporúčaných pracovných postupov
potrebných pre docielenie kvality práce na úrovni európskych kritérií pre GLP (Good
Laboratory Practice).
Zdroje: Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG)
podporeného zo ŠF EÚ (ITMS 26110230035).
4.15 Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie
Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ pod vedením RNDr. Erika Čižmára, PhD. bolo vybudované v rámci
riešenia projektu zo štrukturálnych fondov „Extrem - Dobudovanie Centra
pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach” (EU ERDF
European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220120047).
Laboratórium EPR je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.
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4.16 Laboratórium biomedicínskej a klinickej mikrobiológie
Pracovisko pod vedením prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. v budove
teoretických ústavov na Triede SNP 1, sekcia I, 9 poschodie sa v rámci laboratória
biomedicínskej a klinickej mikrobiológie (LBKM) orientuje na štúdium vlastností
medicínsky významných mikroorganizmov vo vzťahu k imunitnému systému,
diagnostike a prevencie infekčných chorôb, štúdium faktorov virulencie patogénych
mikroorganizmov a detekcia ostrovov patogenity. Zisťovanie prevalencie izolátov E.
coli (sledovanie prítomnosti betalaktamáz ESBL (typu AmpC, metalo-β-laktamáz,
karbapenemáz)) a koliformných baktérií rezistentných k antimikrobiálnym látkam a
zhodnotenie vplyvu aplikácie antimikrobiálnych látok a iných faktorov na výskyt
rezistentných baktérií u pacientov na fenotypovej a genotypovej úrovni. Zdroje:
„Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na
skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb“ (ITMS 26220120058).
4.17 Špecializované laboratórium morfológie
Špecializované laboratórium morfológie je súčasťou Ústavu anatómie LF UPJŠ
v Košiciach, pracuje pod vedením prof. MUDr. Dariny Kluchovej, CSc. a sídli na ulici
Šrobárova č. 2 v Košiciach. Pracovníci Ústavu anatómie LF UPJŠ sa zameriavajú na
štúdium podávania nadmerných dávok vitamínu A na nervový systém, na štúdium
faktorov mnohopočetnej liekovej rezistencie v rôznych typoch nádorov a na štúdium
podávania rôznych dávok deprenylu na reprodukčné parametre.
Zdroje: „Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so
zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb“ (ITMS
26220120058).
4.18 Laboratórium hmotnostnej spektrometrie a metabolomiky
Laboratórium hmotnostnej spektrometrie a metabolomiky Lekárskej fakulty UPJŠ pod
vedením MVDr. Alojza Bombu, DrSc. je vybavené špičkovým plynovým
chromatografom Agilent 7890A, hmotnostným spektrometrom s lineárnym
kvadrupólom Agilent 5975C a autosamplerom Agilent 7693A. Na ovládanie prístroja
sa používa datastanica so softvérom s výkonom dostatočným pre ovládanie celého
prístroja, zber údajov, vyhodnocovanie, tvorbu a tlač reportov. Súčasťou datastanice
sú tiež knižnice hmotnostných spektier pre metabolomiku Fiehn GC-MS
Metabolomics RTL, Wiley Registry 9. edícia kombinovaná s NIST 11, NIST “AMDIS“
a NIST “MS Search“. Špičková technika na metabolomické analýzy v celkovej
hodnote 130 tis. € bola zakúpená z prostriedkov ŠF EÚ v rámci projektu „CEMIO Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na
skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb“ (ITMS 26220120058).
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5 Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá
V rokoch 2012-2014 bolo kľúčovým rozvojovým zámerom Univerzity
kreovanie vedecko-výskumných centier a univerzitných vedeckých parkov
v rámci iniciatívy „Košice mesto vedy“ – „Košice Science City“. Prioritami
Univerzity bolo získať projekty so zámerom: a) vybudovania biomedicínskeho
univerzitného vedeckého parku integráciou infraštruktúry a ľudského potenciálu
pracovníkov základného biomedicínskeho výskumu Lekárskej a Prírodovedeckej
fakulty v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne, s dopadom na
aplikovaný výskum, spoluprácu s klinickými pracoviskami LF UPJŠ a s dopadom na
rozvoj spin-off organizácií, b) partnerstvo pri budovaní centra pre výskum
progresívnych materiálov s dôrazom na dokompletizovanie existujúcej
infraštruktúry, s cieľom realizovať špičkový základný výskum a poskytovať služby pre
priemyselných partnerov, c) účasť na vedeckom parku v partnerstve s TUKE,
zameranom na informačno-komunikačné technológie.
5.1 Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach
(MEDIPARK, Košice)

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie UVP MEDIPARK, Košice
ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a
vývoj a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny. UVP MEDIPARK,
Košice vznikne integráciou ľudského potenciálu s expertízou v biomedicínskych
vedách, výskumnej infraštruktúry a priemyselných (komerčných) partnerov v mieste
realizácie projektu – budove UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach. Akademickými
inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu sú: Univerzita P.J. Šafárika
(Lekárska a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
(UVLF), Neurobiologický ústav SAV (NbÚ) a Technická univerzita v Košiciach
(TUKE). Centrá excelentnosti s biomedicínskym zameraním tvoria jadro budovania
UVP MEDIPARK, Košice. Kreovaním UVP MEDIPARK, Košice dosiahneme: a)
koncentráciu vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry na prieniku
medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva, b) integráciu
biomedicínskeho výskumu a prenosu výsledkov výskumu do medicínskej praxe na
poli prevencie, diagnostiky a liečby, c) aplikácie vedeckých poznatkov v klinickej
praxi, verejnom zdravotníctve, vzdelávaní, a v biotechnológiách.
Implementácia projektu smerujúca k vybudovaniu UVP MEDIPARK, Košice je
realizovaná v troch základných skupinách aktivít:
1) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice ako
sofistikovaného technologického celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou
stavbou realizovanou v rámci budovania fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK,
Košice bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat v Univerzitnej veterinárskej
nemocnici (UVLF).
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2) Realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných oblastiach
vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie premietnutej do verejného
zdravotníctva v piatich kľúčových (CORE) výskumných programoch:
 Farmakogenetika a individualizácia liečby
Výskumný program zameraný na: a) štúdium markerov asociovaných
s terapeutickým účinkom a s nežiaducimi účinkami liečiv a na význam
antiangiogénnych liečiv v terapii nádorov (garant: prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc.); b)
mechanizmy fotodynamickej liečby nádorov (garant: RNDr. J. Mikeš, PhD.); c)
genetické
markery
nádorových
chorôb,
mechanizmy
bunkovej
smrti
a medzibunkových interakcií; prínos inovatívnych postupov v liečbe onkologických
chorých (garant: prof. RNDr. P. Fedoročko, PhD.).


Metabolizmus – ateroskleróza - starnutie

Výskumný program zameraný na: a) úlohu bunkového stresu v mechanizmoch
bunkovej smrti pri procesoch asociovaných starnutím (garant: doc. RNDr. V.
Víglaský, PhD); b) interakcie genotypu a prostredia v mechanizmoch prispievajúcich
k poruchám metabolizmu, diabetu a aterosklerózy (garant: prof. MUDr. I. Tkáč, PhD),
c) bunkové mechanizmy porúch metabolizmu a aterosklerózy, klinické prejavy
a komplikácie aterosklerózy a ich dopad na zdravotný stav obyvateľstva (garant: prof.
MUDr. D. Pella, PhD.).


Neurovedy

Výskumný program zameraný na: a) reparatívne mechanizmy po traumách miechy
(garant: RNDr. N. Lukáčová, DrSc.); b) neurodegeneratívne a neuroreparatívne
mechanizmy, klinické prejavy a komplikácie neurologických ochorení (Alzheimerova
choroba, Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex, cievne mozgové príhody
(garant: prof. MUDr. Z. Gdovinová, PhD.).


Regeneračná a reprodukčná medicína

Výskumný program zameraný na: a) inovatívne možnosti regenerácie a reparácie
kostných, kĺbových a chrupkových tkanív po úraze, a pri degeneračných a
autoimunitných ochoreniach (garant: MVDr. J. Rosocha, PhD.), b) využitie
biotechnológií v regeneračnej a reprodukčnej medicíne (garant: Ing. R. Hudák, PhD.).


Zoonózy a významné infekčné choroby

Výskumný program zameraný na: a) zoonózy a významné infekčné choroby
z pohľadu epizootológie, skvalitnenia ich laboratórnej diagnostiky a prevencie
(garant: prof. MVDr. J. Pistl, PhD); b) inovatívne prístupy v preventívnych
opatreniach, diagnostike a liečbe významných infekčných chorôb v humánnej
medicíne (garant: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.); c) inovatívne prístupy pri
riešení epidemiologických, diagnostických a preventívnych opatrení pri tlmení zoonóz
a významných infekčných chorôb (garant: prof. Ing. Š. Vilček, DrSc).
3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MEDIPARK, Košice
zamerané na a) podporu aplikovaného výskumu v kľúčových (CORE) vedeckých
zameraniach, b) zabezpečenie intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného
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výskumu, c) transfer týchto výsledkov do realizačnej praxe prostredníctvom spin-off
postupov. UPJŠ plánuje v rámci projektu, na základe spolupráce s centrami
partnerských inštitúcií – UCITT (TUKE) a CEKOODUV (SAV) zameranými na
komercializáciu poznatkov a ochranu duševného vlastníctva vybudovať komplexné
inštitucionálne zázemie pre transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe (viď.
Kapitolu 5 tejto Správy).
Implementáciu projektu MEDIPARK, Košice koordinuje projektový
manažér RNDr. Andrej Mirossay, PhD. Partnerstvo v projekte MEDIPARK, Košice
je založené na rovnocennom prístupe vo všetkých oblastiach projektu a rozhodnutia
partnerov sú podložené konsenzom. UPJŠ v Košiciach, UVLF, NbÚ SAV i TUKE
majú vytvorené projektové administrácie, ktoré navzájom veľmi úzko a efektívne
spolupracujú pri implementácii projektu.
Očakávanými konkrétnymi výsledkami výskumnej činnosti v UVP
MEDIPARK, Košice s transferom do klinickej praxe sú: rozvoj personalizovanej
medicíny v liečbe nádorových chorôb ako aj v oblasti reprodukcie; využitie
inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; využitie
nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii;
inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj
degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu; tlmenie šírenia zoonóz a významných
infekčných chorôb .
Celkovo je na projekt MEDIPARK, Košice alokovaných 19,9 mil. € v rámci UPJŠ.
Vecný pokrok v realizácii aktivít projektu a rizikové oblasti
Hlavné aktivity
1.1 Zavedenie zásad kvalitného
vedeckého manažmentu MediPark
s využitím skúseností zo zahraničia
1.2 Vybudovanie systému ochrany
IPR, transfer technológií, zníženie
bariér medzi vedou
a spoločnosťou

2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka
fyzickej infraštruktúry MediPark ako
sofistikovaného celku

Prebieha organizačné a riadiace zabezpečenie budovania a chodu UVP MediPark, Košice
zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu a zabezpečenie udržateľnosti
UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov ochrany duševného vlastníctva.
Vytvára sa komplexný systém na ochranu duševného vlastníctva a transfer poznatkov
a technológií do praxe a odstraňovania bariéry medzi vedou a spoločnosťou. Úsek pre
transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe vykonáva činnosť, ktorá priamo
súvisí s transferom poznatkov do praxe t.j, mapuje potreby trhu a UPJŠ, zmluvy,
komunikácia s partnermi z externého prostredia, príprava patentov, konzultácie
ohľadom vzniku firmy, spoločných patentov, príprava koncepcie inkubátora na
UPJŠ, štúdium materiálov.
Zabezpečenie obstarania fyzickej infraštruktúry v rovine zabezpečovania transparentného
výberu dodávateľa stavebných činností a technologických celkov v súlade s aktuálne
platnou legislatívou pre subjekty verejného sektora – zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a internými smernicami. Vo VVO č. 43/2015 – 02.03.2015 pod zn. 4785 –
MSS a ÚV EÚ pod zn. 2015/S 042-072179 dňa 28.02.2015 bola zverejnená zákazka:
„Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra UVP UPJŠ vrátane
súvisiacich služieb“
V aktuálnom monitorovanom období k 10.04.2015 je stav realizácie aktivity nasledovný :
Podľa Zmluvy o dielo č.j. : 1/2015/UVLF zo dňa 08.01.2015, uzatvorenej so
spoločnosťou SOAR, s.r.o. Žilina je od dátumu odovzdania staveniska, t.j. 09.01.2015
realizovaný výkon stavebných činností na stavbe : „ Univerzitná veterinárska nemocnica,
Objekt 40, Chirurgia a PGA malých zvierat“.
Zhotoviteľ stavby fakturoval výkon stavebných činností za mesiace 01-02/2015 a predložil
objednávateľovi stavby 1. dodávateľskú faktúru č. 2015006 za realizované stavebné
práce – zemné práce, základy, ostatné konštrukcie a práce v celkovom objeme
100 166,60 EUR, uvedená faktúra je premietnutá v ŽoP č. 26220220185312
a v aktuálnom čase prebieha kontrola oprávnenosti výdavkov deklarovaných v ŽoP na RO
– MŠ VV a Š SR.
Dňa 09.04.2015 obdržala UVLF 2. dodávateľskú faktúru č. 2015024 za realizované
stavebné práce – elektrickú prípojku, zdravotechnickú inštaláciu, zemné práce, základy,
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zvislé a kompletné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy
a výplne, ostatné konštrukcie a práce, izolácie proti vode a vlhkosti a izolácie tepelné
v celkovom finančnom objeme 184 077,42 EUR.
Dňa 15.04.2015 je naplánované pracovné stretnutie so zástupcami vysúťaženého
dodávateľa zariadení a vybavení a mediciálnych plynov pre univerzitnú veterinársku
nemocnicu – spoločnosťou LYNX, s.r.o. Košice. Cieľom pracovného stretnutia je
doladenie harmonogramu dodávok jednotlivých zariadení v spolusúčinnosti
s harmonogramom zhotoviteľa stavby – spoločnosťou SOAR, s.r.o. Žilina, nakoľko časť
dodávaných zariadení bude inštalovaná súbežne s finalizáciou stavebných aktivít na
jednotlivých podlažiach. Najskorší predpokladaný termín dodávok zariadení odhaduje
dodávateľ na 08 - 09/2015.
Obstaranie nábytku, spotrebnej elektroniky a IKT riešení (VV-LAN, CCTV, ACCESS,
IPT) pre univerzitnú nemocnicu je zabezpečované procesmi VO a v súčasnosti prebieha
posudzovanie ukončeného obstarania dodávok elektrospotrebičov na RO – MŠ VV a Š
SR. Definitívne stanovisko k dátumu monitorovania zatiaľ UVLF neobdržala.
V obchodnom vestníku pod číslom č. 41/2014 - 27.02.2014 bolo zverejnené oznámenie
o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende.
Dňa 14.4.2014 bola posledná aktualizácia zákazky – verejnej súťaže
Dvakrát bolo zaslané vysvetlenie na riadiaci orgán MŠ VVaŠ SR .

3.1 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
farmakogenetiky a individualizácie
liečby

3.2 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
metabolizmu/aterosklerózy/starnutia

3.3 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
neurovied

3.4 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
regeneračnej a reprodukčnej
medicíny

Verejné obstarávanie bolo dokončené podpisom kúpnej zmluvy s vybraným dodávateľom
dňa 19.2.2015 Boli vystavené objednávky na nákup zariadení.
Bola podaná Žiadosť o platbu – predfinancovanie s prvou došlou faktúrou.
Boli vykonané výberové konania a z plánovaného počtu 4 postdoktorandských miest boli
obsadené 3 pracovné miesta. Garantom projektu bol vypracovaný harmonogram vedecko
– výskumnej činnosti v súlade so zadefinovanou metodikou výskumu, ktorá je
konkretizovaná v Opise aktivity projektu – zber a analýza dát, spracovanie dát, návrh
a výber vhodných metodík výskumu, výskum poznatkov, postupov a algoritmov,
testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti
farmakogenetiky a individualizácie liečby prebieha podľa vedecko – výskumných plánov
v spolusúčinnosti s hlavným partnerom – UPJŠ Košice. Pozíciu v danej aktivite,
v personálnom obsadení 1 garant získala UVLF zmenou zmluvy o NFP hlavného partnera
a zmenou Zmluvy o partnerstve. Personálne výdavky, ktoré sú naplánované v sume
27 950,00 EUR zatiaľ neboli uplatnené v ŽoP.
Boli vykonané výberové konania a z plánovaného počtu 4 postdoktorandských miest boli
obsadené 4 pracovné miesta. Garantom projektu bol vypracovaný harmonogram vedecko
– výskumnej činnosti v súlade so zadefinovanou metodikou výskumu, ktorá je
konkretizovaná v Opise aktivity projektu – zber a analýza dát, spracovanie dát, návrh
a výber vhodných metodík výskumu, výskum poznatkov, postupov a algoritmov,
testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení
Boli vykonané výberové konania a z plánovaného počtu 4 postdoktorandských miest boli
obsadené 3 pracovné miesta. Garantom projektu bol vypracovaný harmonogram vedecko
– výskumnej činnosti v súlade so zadefinovanou metodikou výskumu, ktorá je
konkretizovaná v Opise aktivity projektu – zber a analýza dát, spracovanie dát, návrh
a výber vhodných metodík výskumu, výskum poznatkov, postupov a algoritmov,
testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení
Priebežne prebiehajú experimenty, ktoré sú zamerané na zvýšenie odolnosti nervového
tkaniva voči ischemickému poškodeniu mozgu. Časť experimentov je zameraná na
štúdium proliferačnej aktivity deliacich sa buniek v ependýme centrálneho kanála miechy
a na zníženie sekundárnych zmien po akútnom poškodení miechy. Výsledky boli
publikované vo vedeckom časopise.
Boli vykonané výberové konania a z plánovaného počtu 4 postdoktorandských miest boli
obsadené 4 pracovné miesta. Garantom projektu bol vypracovaný harmonogram vedecko
– výskumnej činnosti v súlade so zadefinovanou metodikou výskumu, ktorá je
konkretizovaná v Opise aktivity projektu – zber a analýza dát, spracovanie dát, návrh
a výber vhodných metodík výskumu, výskum poznatkov, postupov a algoritmov,
testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. Spracovanie dát - materiálov
a nástrojov pre produkciu trojdimenzionálnych (3D) biologických štruktúr. Návrh vhodných
metodík výskumu materiálov a nástrojov pre produkciu trojdimenzionálnych (3D)
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biologických štruktúr. Návrh postupov a algoritmu pre výskum materiálov a nástrojov pre
produkciu trojdimenzionálnych (3D) biologických štruktúr. Príprava pevných a
resorbovateľných biomateriálov. Termografická analýza tepelných procesov pri aditivnej
výrobe.
Boli vykonané výberové konania a z plánovaného počtu 4 postdoktorandských miest boli
obsadené 4 pracovné miesta. Garantom projektu bol vypracovaný harmonogram vedecko
– výskumnej činnosti v súlade so zadefinovanou metodikou výskumu, ktorá je
konkretizovaná v Opise aktivity projektu – zber a analýza dát, spracovanie dát, návrh
a výber vhodných metodík výskumu, výskum poznatkov, postupov a algoritmov,
testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. Aplikovaný výskum v oblasti zoonóz
a významných infekčných chorôb je realizovaný na UVLF 4 postdoktorandkami, ktoré pod
vedením Doc. MVDr. Mangesha Bhide, PhD. v Laboratóriu biomedicínskej mikrobiológie
a imunológie, ktoré je organizačne začlenené pod Katedru mikrobiológie a imunológie
UVLF publikujú zatiaľ výsledky vedecko – výskumnej činnosti v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch. V štádiu prípravy sú publikácie v nekarentovaných
časopisoch. UVLF uplatnila personálne výdavky 4 postdokov v 2 žiadostiach o platbu - od
11/2013 do obdobia 12/2014, v štádiu prípravy je žiadosť o platbu za obdobie 01/2015 –
03/2015.

3.5 Realizácia aplikovaného
výskumu v oblasti zoonózy
a významných infekčných chorôb

Tabuľka č. 9: Vecný pokrok v realizácii aktivít projektu MEDIPARK, Košice k 31.4. 2015.

Názov aktivity

Finančný pokrok v realizácii aktivít
Hlavné aktivity
Vyčerpaná suma
Zostatok
NFP

1.1 Zavedenie zásad kvalitného
vedeckého manažmentu MediPark
s využitím skúseností zo zahraničia
1.2 Vybudovanie systému ochrany
IPR, transfer technológií, zníženie
bariér medzi vedou
a spoločnosťou
2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka
fyzickej infraštruktúry MediPark ako
sofistikovaného celku
3.1 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
farmakogenetiky a individualizácie
liečby
3.2 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
metabolizmu/aterosklerózy/starnutia
3.3 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
neurovied

0,00

9 993,28
1 091 646,14
19 719,10
35 683,45

29 556,33

3.4 Realizácia aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti
regeneračnej a reprodukčnej
medicíny

23 235,17

3.5 Realizácia aplikovaného
výskumu v oblasti zoonózy
a významných infekčných chorôb

53 518,44

% čerpania rozpočtu

1 802 682,00

0

964 691,14

1,04

26 135 411,65

4,01

174 840,90

10,14

158 876,55

18,34

165 003,67

15,2

196 480,07

10,58

141 041,56

27,51

Tabuľka č. 10: Finančný stav riešenia hlavných aktivít projektu MEDIPARK, Košice k 31.4. 2015.
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5.2 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné
a budúce aplikácie „PROMATECH“

Účelom projektu je vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra v Košiciach
a Žiari n/Hronom na špičkovej medzinárodnej úrovni ako integrovaného a
interdisciplinárneho centra, v ktorom sa bude realizovať výskum materiálov a
technológií pre súčasné a budúce aplikácie, vytvárajúci vedecko-výskumné výsledky
s vysokým inovačným potenciálom a krátkou dobou aplikácie do priemyselnej praxe.

Cieľom vybudovania a sprevádzkovania centra je vytvoriť národnú technologickú
platformu v oblasti materiálov a technológii, čím sa vytvorí predpoklad na vstup do
európskych technologických platforiem príslušného zamerania, čo sa v súčasnosti
považuje za kľúčové, ak chceme, aby Slovensko bolo plnoprávnym a úspešným
partnerom v oblasti medzinárodných projektov výskumu a vývoja, a aby sa
zdynamizoval technologický transfer a rozvoj slovenskej ekonomiky v oblasti
špičkových technológii.

Hlavným partnerom v projekte je SAV Bratislava, partnermi projektu sú Ústav
materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v
Košiciach, Ústav geotechniky SAV v Košiciach, Ústav materiálov a mechaniky strojov
SAV v Žiari nad Hronom, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická
univerzita v Košiciach.

K najdôležitejším aktivitám projektu patrí výstavba a vybavenie moderného
technologického pavilónu pre košické ústavy SAV na Watsonovej 47 a rekonštrukcia
a vybavenie areálu Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach (ďalej len „ÚFV PF“).

V areáli ÚFV PF na Park Angelinum 9 sú fyzicky lokalizované spoločné pracoviská
UPJŠ i všetkých ústavov SAV patriacich do I. oddelenia vied SAV (ÚEF, ÚMV, ÚGt).
Spoločné laboratória Prírodovedeckej fakulty a ÚEF SAV sa v tomto areáli budujú už
štyri desaťročia a boli prvotne orientované na výskum vo fyzike nízkych teplôt a vo
fyzike materiálov. Následne boli budované aj spoločné pracoviská v oblasti výskumu
magnetizmu i štruktúrnej analýzy kovov. Za uvedené obdobie boli postupne oboma
stranami získané investície pre nákup vedeckej infraštruktúry i rekonštrukcie časti
budovy areálu v hodnote desiatok miliónov korún.

V súčasnosti za najdôležitejšie infraštruktúrne pracoviská považujeme najmä:
- laboratóriá spoločného Centra excelentnosti fyziky veľmi nízkych teplôt SAV
a UPJŠ; centrum patrí medzi približne 12 špičkových nízkoteplotných laboratórií
vo svete, ktoré sú schopné experimentálne pokryť oblasť fyziky od
mikrokelvinových až po izbové teploty,
- spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie,
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- laboratórium magnetizmu (PPMS a SQUID),
- infraštruktúra pre výrobu kvapalného hélia.

Univerzitný areál poskytuje pre zamestnancov ústavov SAV i kancelárske a
administratívne priestory.

V období od roku 2009 boli v tomto areáli realizované významné spoločné
infraštruktúrne investície v rámci projektov EXTREM I a II (prijímateľ NFP – UPJŠ)
a nanoCEXmat I a II (prijímateľ NFP – ÚMV SAV).

Rekonštrukcia priestorov v areáli na Park Angelinum 9 v rámci implementácie
projektu PROMATECH bola zameraná na hydroizoláciu suterénnych priestorov,
inštaláciu centrálnej vzduchotechniky, rekonštrukciu rozvodov el. energie, tepla, vody
a kanalizácie, rekonštrukciu priestorov laboratórií pre novú infraštruktúru,
rekonštrukciu chodieb v suteréne a pracovní zamestnancov. Rekonštrukčné práce
v celkovom objeme 2.1M€ boli zahájené v novembri 2013 a úspešne ukončené
v septembri 2014 v súlade so schváleným harmonogramom. Odovzdanie stavby sa
uskutočnilo v októbri 2014. V januári 2014 bola zahájená dodávka vedeckej
infraštruktúry v hodnote 3.6M€ pre tieto laboratória:
Laboratórium prípravy práškových vzoriek
Laboratórium magnetických vlastností
Laboratórium rastrovacích sondových mikroskopií STM a AFM
Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností s na
nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie
e. Prípravovňa vzoriek pre Spoločné laboratórium TEM
f. Nízkoteplotné laboratórium
a.
b.
c.
d.

prípravu

Celkovo je na projekt PROMATECH alokovaných 2 450 946,60 € v rámci rozpočtu
UPJŠ. Pôvodný rozpočet (6 152 175,00 €) bol dodatkom k Zmluve o partnerstve
ponížený o výdavky na prístroje, ktoré sa presunuli do rozpočtu SAV. Umiestnenie
prístrojov ostalo bez zmeny na Park Angelinum 9 v areáli ÚFV PF.

V aktivite 1.1 došlo v októbri 2014 k odovzdaniu úspešne ukončenej stavby na Park
Angelinum 9. Zo strany poskytovateľa boli stavebné výdavky schválené takmer na
100%. V tejto aktivite sa podľa plánovaného harmonogramu čerpali personálne
výdavky a v nasledujúcich mesiacoch sa očakáva čerpanie na vybavenie priestorov
výskumného centra progresívnych materiálov a technológií nábytkom a optickou
kabelážou. Dodávka kancelárskeho a laboratórneho nábytku sa predpokladá
v letných mesiacoch 2015, pričom v súčasnosti prebiehajú paralelne 2 verejné
obstarávania, ktoré sú v rôznych etapách vyhodnocovania ponúk.

V aktivite 2.1 sa podľa plánovaného harmonogramu čerpali personálne výdavky
v súvislosti s výskumnými činnosťami v oblasti vývoja a štúdia materiálov pre IKT
technológie a kryotechnológie, nových magnetických materiálov na báze kompozitov
a mikrodrôtov.
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Názov aktivity

výdavky

Alokovaná
suma
v EUR

personálne

Čerpané
výdavky
k 31.3.2015
v EUR

% čerpania
rozpočtu

18 230,00

14 288,95

78,38%

2 138 944,80

2 138 944,80

100,00%

209 928,80

-

0,00%

2 367 103,60

2 153 233,75

90,96%

2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti
nových materiálov a technológií

67 843,00

46 048,56

67,88%

Podporná aktivita riadenie projektu

16 000,00

8 268,15

51,68%

2 450 946,60

2 207 550,46

90,07%

1.1

stavby
zariadenie, vybavenie

1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie
Výskumného centra progresívnych
materiálov a technológií

Celkový súčet

Tabuľka č. 11: Prehľad čerpania finančných prostriedkov k 31.3.2015 projektu PROMATECH

Verejné obstarávania v spojitosti s projektom:
- verejné obstarávanie pred začiatkom realizácie projektu na realizáciu stavieb
a dodávku zariadení: „Vybudovanie Výskumného centra progresívnych materiálov
a technológií“,
- v súčasnosti sa realizujú verejné obstarávania na:
kancelársky nábytok a laboratórny nábytok pod gesciou Úseku pre verejné
obstarávanie UPJŠ,

optická kabeláž - verejné obstarávanie zabezpečuje hlavný partner v projekte SAV
Bratislava na základe platnej Príkaznej zmluvy medzi UPJŠ a SAV.
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5.3 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou
znalostných technológií

Cieľom projektu TECHNICOM je vybudovanie univerzitného vedeckého parku
v regióne východného Slovenska a následná podpora a realizácia aplikovaného
výskumu v priestoroch parku a prenos výsledkov tohto výskumu do praxe vytvorením
prostredia uľahčujúceho vznik nových firiem. Projekt TECHNICOM je realizovaný
partnermi Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach a Prešovskou univerzitou v Prešove.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 41 735 688 €, z toho 35 475 335 € je NFP,
4 173 569 € je príspevok zo štátneho rozpočtu a 2 086 785 € sú vlastné zdroje
partnerov.

Strategické aktivity UPJŠ vo vzťahu k predkladanému projektu sú:
- podporovať rozvoj vedeckej infraštruktúry, podporovať vznik, rozvoj a
inštitucionalizáciu centier excelentnosti ako spôsobu koncentrácie a intenzifikácie
výskumu,
- vytvárať podmienky na efektívne využívanie a zdieľanie dostupnej vedeckovýskumnej infraštruktúry,
- podporovať integráciu jednotlivých výskumných tímov v rámci medzinárodného
výskumného priestoru a zapájanie sa do významných medzinárodných
kolaborácií,
- vytvárať podmienky pre realizáciu aplikovaného výskumu, vytvárať organizačné a
legislatívne podmienky transferu výsledkov aplikovaného výskumu do praxe,
- podporovať a vytvárať podmienky pre vstup súkromného kapitálu do podpory
vedeckých projektov.

Jednotlivé aktivity projektu rozdelené medzi partnerov spadajú do jednej z troch
kategórií:
- vybudovanie fyzickej a funkčnej infraštruktúry parku,
- vybavenie parku špičkovým prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim
vybavením,
- špičkový aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných oblastiach vedy.

V rámci vybudovania fyzickej infraštruktúry je v rámci UPJŠ plánovaná dostavba
budovy na Jesennej 5 v Košiciach do plného profilu, jej zateplenie a modernizácia.
Realizáciou tohto stavebného zámeru vzniknú účelné a moderné priestory spĺňajúce
najmodernejšie stavebné, technické a hygienické štandardy. Celkovo vznikne alebo
bude modernizovaných viac ako 585 m2 úžitkovej plochy a viac ako 932 m2
kancelárskej plochy. Tieto priestory budú slúžiť pracovníkom parku na realizáciu
vedecko-výskumnej činnosti. Rekonštrukciou vzniknú aj priestory na prijímanie
špičkových výskumníkov z iných inštitúcií, budúce umiestnenie start-up a spin-off
spoločností a pod.. Na túto časť projektu je alokovaných 1 199 912 €.
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Novovybudovaný

priestor bude vybavený najmodernejším prístrojovým,
laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, ktoré bude slúžiť k realizácii
aplikovaného výskumu, k prenosu výsledkov tohto výskumu do praxe a ktoré vytvorí
podnetné a inšpirujúce prostredie vedeckým pracovníkom. Plánované vybavenie
zároveň prispeje ku konsolidácií výpočtových systémov a ich účelnejšiemu využitiu a
zníženiu celkových nákladov na ich prevádzku. Prístrojové vybavenie obstarávané je
možné rozdeliť na:
- základnú infraštruktúru – jedná sa o bežnú infraštruktúru potrebnú k vybaveniu
pracovných miest výskumných pracovníkov,
- spoločnú zdieľanú infraštruktúru – jedná sa hlavne o IKT zariadenia, ktoré budú v
rámci centralizácie zdrojov a optimalizácie nákladov poskytovať zdieľané služby
všetkým výskumným pracovníkom bez ohľadu na miesto ich pôsobenia,
- špecializovanú infraštruktúru – potrebnú k riešeniu jednotlivých pilotných projektov
popísaných neskôr.

Celkovo je na túto časť projektu v rámci UPJŠ alokovaných 1 912 677 €.
Aplikovaný výskum je realizovaný prostredníctvom tzv. pilotných projektov (PP),
ktoré sú riešené vedeckými skupinami UPJŠ.

Pod pojmom vhodne zvolený PP rozumieme: parciálny projekt, ktorý svojim
charakterom, vstupmi a výstupmi bude zodpovedať projektom, ktoré budú
štandardne riešené v rámci vedeckého parku TECHNICOM. Priame výsledky
jednotlivých PP budú predstavovať riešenia majúce vysoký stupeň inovatívnosti s
potenciálom transferu týchto výsledkov do praxe. V rámci aktivity bude realizovaných
6 pilotných projektov tohto typu. Stručná charakteristika jednotlivých pilotných
projektov jej uvedená v závere tohto dokumentu.

Potenciálnym zdrojom inovatívnych nápadov, myšlienok a projektov, ktoré by v rámci
záverečnej fázy ich riešenia a transferu do praxe mohli byť podporované práve
vedeckým parkom TECHNICOM je Centrum excelentnosti informatických vied a
znalostných systémov UPJŠ (CE-UPJŠ).

Činnosť centra a jeho špičkových vedeckých tímov prestavuje výrazný zdroj
inovatívnych nápadov, myšlienok a projektov, ktoré by v rámci záverečnej fázy ich
riešenia a transferu do praxe mohli byť podporované práve vedeckým parkom
Technicom. Takáto koexistencia vedeckého parku a centra excelentnosti predstavuje
významný prínos pre obe zúčastnené strany, ako aj pre spoločensko-humanitnú
dimenziu vedy a techniky v rozvoji SR. Naznačeným prístupom pri dobrom
manažmente môže vedecký park TECHNICOM získať celý rad zaujímavých
a úspešných projektov, ktorých výsledkami budú unikátne inovatívne riešenia
založené na najnovších poznatkoch. Na druhej strane Centrum excelentnosti získava
prostredníctvom vedeckého parku TECHNICOM veľmi dobré prostredie pre transfer
výsledkov svojej činnosti do praxe. Výsledky, ktoré vzniknú v rámci vedeckého parku
Technicom na báze koexistencie s centrom excelentnosti budú reprezentované
potenciálnymi produktmi s vysokou pridanou hodnotou a vysokým stupňom inovácie,
s možnosťou perspektívneho vytvorenia high-tech podnikateľských subjektov. Takto
je podporovaná spoločensko-humanitná dimenzia vedy a techniky v rozvoji SR.
Opísanú koexistenciu a spoluprácu medzi centrom excelencie a vedeckým parkom
budeme v ďalšom označovať ako využitie potenciálu centra excelencie na rozvoj a
udržateľnosť štandardnej činnosti vedeckého parku TECHNICOM.
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Celkovo je na túto časť projektu v rámci UPJŠ alokovaných 986 587 €.
V aktivite 2.3 došlo k odovzdaniu staveniska a následnému začatiu realizácie
stavebných prác dňa 10.4.2015. Vzhľadom na plánovaný harmonogram predkladania
a úhrady faktúr očakávame predloženie prvých faktúr v júni 2015 a ich následnú
úhradu v auguste 2015.
Dodávky IKT obstarávanej v aktivite 2.4 boli odštartované v apríly 2015, pričom
dodávateľ postupne dodáva jednotlivé zariadenia na základe predložených
objednávok. K 4.5.2015 bolo vystavených 10 objednávok v celkovej výške
632 834,04 € a dodané a vyfakturované boli zariadenia v celkovej výške 77 627,00 €.
Úhradu prvých faktúr očakávame v júni 2015.
Názov aktivity

Alokovaná suma
v EUR

Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a
modernizácia časti UVP TECHNICOM
na Jesennej 5 v Košiciach
Aktivita 2.4 Vybavenie UVP
TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou
potrebnou k realizácii aplikovaného
výskumu
Aktivita 3.6. Pilotné projekty UPJŠ v
odbore Informačné a komunikačné
technológie

Čerpané výdavky
k 31.3.2015
v EUR

%
čerpania
rozpočtu

789 105,22

-

0%

2 480 367,85

-

0%

986 587,54

539 627,61

54,70%

Tabuľka č. 12: Prehľad čerpania finančných prostriedkov projektu TECHNICOM k 31.3.2015

V rámci projektu boli úspešne ukončené nasledovné verejné súťaže:







Verejné obstarávanie s názvom „Publicita“ – podlimitná zákazka zadávaná postupom
verejná súťaž po podpise zmluvy
Verejné obstarávanie s názvom „Stavebné práce na projekte: UVP Technicom pre
inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“, oznámenie o vyhlásení VO
zn. 2013/S 127-217122
Verejné obstarávanie s názvom „Informačno-komunikačné, softvér vrátane inštalácie
a súvisiacich služieb v rámci projektu Technicom“, oznámenie o vyhlásení VO zn.
2014/S 053-088104, VVO: 3448-MUT
Verejné obstarávanie s názvom „Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia v rátane
súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v rámci projektu Technicom“, oznámenie
o vyhlásení VO zn. 2014/S 180-317308, VVO: 22117-MUT

V súčasnosti prebieha posledná súťaž:


Verejné obstarávanie s názvom „Kancelársky nábytok“, oznámenie o vyhlásení VO
zn. 30603-POT, vestník č. 246/2014
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6 Oblasť inovácií a transferu technológií a know-how do praxe
6.1 Smernica o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach
V roku 2013 bola prijatá Smernica o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ
v Košiciach, ktorá upravuje postupy v týchto oblastiach: 1) autorské diela
zamestnancov, 2) zamestnanecký vynález a zamestnanecký úžitkový vzor, 3)
zlepšovacie návrhy a ochrana duševného vlastníctva ako obchodné tajomstvo, 4)
práva k predmetom duševného vlastníctva a ich výkon UPJŠ, 5) odmeňovanie
zamestnancov – pôvodcov predmetov priemyselných práv.
6.2 Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe
V roku 2013 vznikol na rektoráte UPJŠ Úsek pre transfer výsledkov výskumu
a know-how do praxe (UpT). Motiváciou pre jeho zriadenie bola skutočnosť, že
aplikácie poznatkov vo forme inovácií patria medzi základné faktory podporujúce
spoločenský a ekonomický rozvoj spoločnosti. Ambíciou UpT je významne prispieť k
rozvoju univerzity, a to podporou komercializácie časti akademického výskumu,
napomáhaním rozvoju spolupráce medzi UPJŠ a výrobným, resp. komerčným
sektorom, popularizáciou inovatívnych stratégií vo vede, výskume a vzdelávaní a
poskytovaním know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Dlhodobým cieľom
tohto úseku je koordinácia aktivít vedúcich ku komercionalizácii duševného
vlastníctva a know-how vznikajúceho na UPJŠ v Košiciach. UpT tento cieľ
zabezpečuje v úzkej spolupráci s tvorcami duševného vlastníctva pôsobiacimi na
jednotlivých fakultách a ďalších pracoviskách UPJŠ, ako aj v súčinnosti s aktivitami
SAFTRA s. r. o., komerčným subjektom plne vlastneným Univerzitou Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.
Priority a náplň činnosti UpT:
1. Podpora transferu poznatkov, technológií a duševného vlastníctva UPJŠ do
praxe.
2. Identifikácia, vyhľadávanie a koordinácia plánovania zdrojov na
komercionalizáciu a rozvoj duševného vlastníctva.
3. Konzultácie a pomoc pri vytváraní spoločností typu spin off a start-up.
Podpora vzniku inkubátora pre novovzniknuté spoločnosti.
4. Pomoc a podpora pri vyhľadávaní vhodných partnerov z externého prostredia
k realizácii výskumných aktivít s potenciálom prenosu výsledkov výskumu do
praxe
5. Pomoc a podpora pri vyhľadávaní grantových schém a projektov v rámci SR
ako aj EÚ k získaniu grantov k realizácii aktivít s potenciálom uplatnenia
v aplikáciách, ako aj grantov na podporu a rozbeh spoločností typu spin-off
a start-up.
6. Poskytovanie konzultácií v oblasti ochrany duševného vlastníctva.
7. Vyhľadávanie a identifikácia výsledkov tvorivej duševnej činnosti na fakultách
UPJŠ.
8. Posudzovanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti a návrh vhodných foriem
právnej ochrany duševného vlastníctva.
9. Poradenstvo, pomoc a zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva UPJŠ.
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10. Metodická činnosť a vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva.
11. Zhromažďovanie informácií a vedenie centrálnej evidencie duševného
vlastníctva UPJŠ.
12. Prvotné posúdenie využiteľnosti duševného vlastníctva UPJŠ a identifikácia
vhodných partnerov pre komercializáciu.
13. Analýza možností industrializácie duševného vlastníctva a zistenie miery
angažovanosti tvorcu.
14. Skúmanie možností nakladania s duševným vlastníctvom UPJŠ, pomoc a
podpora tvorcom v oblasti zmluvných vzťahov a ochrany duševného
vlastníctva.
15. Prezentácia výsledkov výskumu a predmetov duševného vlastníctva UPJŠ na
verejnosti za účelom ich komercializácie a vyhľadávanie vhodných partnerov
pre komercializáciu.

Názov

Pôvodca

Senzor na kontinuálne meranie
odporu v cementových
doc. RNDr. Rastislav
materiáloch
Varga, DrSc.
Kontrastovacia látka so
zvýšenou afinitou a
selektivitou pre diagnostiku a
resekciu novotvarov
tráviaceho traktu.
Príprava, charakterizácia a
vlastnosti nových
nanohybridných materiálov s
modulovanou hydrofóbnosťou.

doc. RNDr. Jozef
Uličný, CSc., RNDr.
Patrik Jakabčin
prof. RNDr. Andrej
Oriňák, PhD.,
Doc.RNDr.Renáta
Oriňáková, PhD

Status ochrany
Podanie patentu v Španielsku.
Číslo podania: P201430787
Príprava Zmluvy o
spolumajiteľstve predmetu
priemyselných práv a vytvorení
spoločnosti typu Spin off.
Následne podanie prihlášky
patentu v SR.

Príprava Oznámenia o vytvorení
DV

Podiel
UPJŠ

10%

97%

v riešení

Laktobacilový kmeň
Laktobacillus plantarum LS/07
CCM 7766 určený na úpravu a MVDr. Alojz Bomba
stabilizáciu zdraviu prospešnej DrSc., MVDr. Ladislav
črevnej mikroflóry človeka
Strojny, PhD.

100%

Radiofrekvenční operační
nástroj jaterní ablace (RONJA)

20%

Pred podaním patentu v SR.
Podpísaná zmluva o spolupráci a
prevode práva na riešenie s CVTI
Podpis Zmluvy o spoluvlastníctve
Ing. Jaroslav Majerník, technického riešenia, pred
PhD.
podaním patentu v USA

Tabuľka č. 13: Prehľad o predmetoch duševného vlastníctva k 31. 4. 2015.
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6.3 Dcérska spoločnosť UPJŠ – SAFTRA, s.r.o.
V roku 2013 bola založená dcérska spoločnosť UPJŠ – SAFTRA, s.r.o. so 100%
majetkovou účasťou UPJŠ, s cieľom: a) podporovať transfer výsledkov výskumu
a know how do praxe, b) poskytovať expertné činnosti na báze know how s pôvodom
na UPJŠ tretím subjektom, c) prispievať k rastu rozvojového fondu univerzity.
SAFTRA, s.r.o. je nástrojom, prostredníctvom ktorého tvorivý pracovník UPJŠ
vykonáva transfer výsledkov výskumu a know how do praxe, a tým komercionalizuje
svoju prácu a súčasne prispieva k ekonomickému rastu univerzity.
V roku 2014 bola založená na pôde Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach prvá hightech spin-off spoločnosť - SAFTRA photonics. Je to 1. spin-off spoločnosť na
Prírodovedeckej fakulte. Rozvojové a podnikateľské stratégie spoločnosti vychádzajú
z výskumných aktivít pracovného tímu pod vedením prof. RNDr. Pavla Miškovského,
DrSc., vedúceho Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ a vedúceho
novovytvoreného Centra Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ, ktoré sú zamerané
predovšetkým na bio-medicínsky výskum a fotónové technológie. Základom
obchodnej stratégie je poskytovanie širokej škály dopytom riadeného výskumu a
rozvíjanie aktivít v oblasti prírodných vied primárne zameraných na testovanie,
meranie, analyzovanie a regulovanie procesov.

7 Oblasť investičných a rozvojových zámerov
7.1 Kúpa a predaj nehnuteľného majetku
 Predaj budovy na Mánesovej ulici č. 23
Na základe verejnej obchodnej súťaže bola odpredaná nehnuteľnosť na Mánesovej
č. 23. Budova bola dlhodobo zo strany UPJŠ nevyužívaná. Kúpnou zmluvou
z 27.7.2012 univerzita získala finančné prostriedky vo výške 398 000 EUR. Po
zohľadnení refundácie opráv a zaplatení dane ostala disponibilná suma 304 710 Eur.
Tieto boli účelovo vyhradené na rekonštrukciu najväčšieho skleníka v Botanickej
záhrade UPJŠ. Jeho rekonštrukcia bude realizovaná v roku 2014.
 Predaj nehnuteľnosti na Garbiarskej ulici
Na základe verejnej obchodnej súťaže bola odpredaná nehnuteľnosť na Garbiarskej
ulici, ktorá v minulosti slúžila pre Univerzitnú knižnicu. Budovy a pozemky boli
niekoľko rokov nevyužívané. Kúpnou zmluvou z 23.11.2012 univerzita získala
prostriedky vo výške 775 000 Eur.
 Kúpa pozemkov v hospodárskom zázemí Botanickej záhrady UPJŠ
V roku 2013 získala UPJŠ mimoriadnu kapitálovú dotáciu z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu na odkúpenie časti pozemkov v hospodárskom zázemí
Botanickej záhrady v Košiciach. Dňa 15.3.2013 bola uzavretá kúpna zmluva na
odkúpenie pozemkov v hodnote 615 392 Eur. Tieto pozemky boli predmetom
dlhodobého sporu, pretože ich vlastníkom bol Dominikánsky konvent. Predmetom
kúpy boli najmä parcely č. 1423 a 1426.
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Na pozemku Par. č. 1423 mala aj v súčasnosti má BZ UPJŠ pestovateľskú škôlku
drevín a vonkajších dekoratívnych rastlín. Pestovateľská škôlka v každej botanickej
záhrade na svete je významný objekt, ktorá kultivuje rastliny pre dopĺňanie
a rozširovanie expozičných zbierok. Sú tam umiestnené rastliny značnej hodnoty
v rôznych vývojových štádiách.
Parcela č. 1426 slúži BZ UPJŠ na pestovanie rastlín, ktoré sa následne používajú na
udržiavanie sortimentu dekoratívnych rastlín, na výsadby a dosadzovanie
dekoratívnych expozícii na expozičných plochách Ekologickej náučnej plochy, na
pestovanie rastlín do expozícii na výstavy v BZ UPJŠ, ktoré sú pripravované
a realizované pre edukačné a vedecké účely a taktiež na produkciu rastlín pre
realizáciu tematických výstav pre verejnosť.
Na uvedenej parcele sú vysadené vzácne a chránené dreviny: Sequiadendron
giganteum (2ks), Pinus walechiana, Juglans ailanthifolia, Magnolia tripetala,
Cercidiphylum japonicum, sortiment rastlín rodu Chamaecyparis, Gledista
triacanthos, dospelý exemplár Thuja plicata cv. zebrina a iné, ktorých likvidácia
z hľadiska odborného, spoločenského a ekonomického by bola neprijateľná.


Predaj budovy a pozemkov na Mánesovej ulici č. 23

Na základe verejnej obchodnej súťaže bola odpredaná nehnuteľnosť na
Mánesovej č. 23 rodinný dom a pozemky. Odpredajom nehnuteľností na
základe Kúpnej zmluvy z 14. 12. 2014 univerzita získala finančné prostriedky
vo výške 130 250,- €.
Na základe verejnej obchodnej súťaže bol odpredaný pozemok na Mánesovej ulici
- parcela č. 1435/6 o výmere 270 m 2. Odpredajom nehnuteľností na základe
Kúpnej zmluvy z 22.08.2014 univerzita získala prostriedky vo výške 14 000,- €.
Na základe verejnej obchodnej súťaže bol odpredaný pozemok na Mánesovej ulici
parcela č. 1435/21 o výmere 171 m 2. Odpredajom nehnuteľností na základe
Kúpnej zmluvy z 22.08.2014 univerzita získala prostriedky vo výške 8 402,- €.
Na základe verejnej obchodnej súťaže bol odpredaný pozemok na Mánesovej ulici
parcela č. 1435/20 o výmere 168 m2 . Odpredajom nehnuteľností na základe Kúpnej
zmluvy z 22.08.2014 univerzita získala prostriedky vo výške 9 000,- €.


Kúpa pozemkov v hospodárskom zázemí Botanickej záhrady UPJŠ

V roku 2014 získala UPJŠ mimoriadnu kapitálovú dotáciu z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu na odkúpenie časti pozemkov v hospodárskom zázemí
Botanickej záhrady v Košiciach. Dňa 17.03.2014 bola uzavretá kúpna zmluva na
odkúpenie pozemkov v hodnote 3 000 004,60 €. Predmetom kúpy boli pozemky
na parcelách č. 1423/2, 1424, 1425/2, 1426/2, 1428/3, 1428/5, 1429/1, 1429/2,
1430, 1431/1, 1434/1, 1434/26, 1434/29, 1482/2, 1434/27 a 1428/1.
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7.2 Investície a rozvojové zámery
 V roku 2011 bola ukončená rekonštrukcia objektu (B) v areáli Moyzesova 9. Nové
priestory boli zrekonštruované za pomoci finančných prostriedkov získaných
v rámci projektu Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT
a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ. Celkové výdavky na
realizáciu aktivít projektu boli vo výške 5 004 295,32 €, z toho náklady na
stavebné práce 2 488 704,99 €. Slávnostné otvorenie nových výučbových
priestorov budovy ARISTOTELES Filozofickej fakulty na Moyzesovej 9 v Košiciach
sa uskutočnilo v rámci otvorenia nového akademického roka 2011/2012 na UPJŠ
v Košiciach. V novom komplexe nájde svoje sídlo takmer 60 zamestnancov zo 6
katedier fakulty. 15 nových posluchárni vytvorí výborne podmienky pre
prednáškovú a seminárnu činnosť pre viac ako 450 študentov. Praktická výučba
bude podporená filmovým a televíznym štúdiom, fonetickým laboratóriom
i multimediálnou učebňou.
 V rámci optimalizácie a konsolidácie priestorov a nehnuteľností bol verejnou
obchodnou súťažou odpredaný byt na ul. Ovručská 8, Košice v cene 51 600,00€.
 Rekonštrukciami budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré boli
financované z finančných prostriedkov pridelených z MŠ VVaŠ SR, z prostriedkov
nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a vlastných zdrojov došlo
k zhodnoteniu majetku. Jedná sa najmä o investičné akcie:




modernizácia šikmých striech na všetkých budovách v areáli Šrobárova 2
odstránenie havarijného stavu strechy na budove Moyzesova 11
stavebné úpravy časti suterénu pre umiestnenie transmisného a rastrovacieho
elektrónového mikroskopu v objekte UPJŠ Prírodovedeckej fakulty, Park
Angelinum 9
 modernizácia laboratória katedry biofyziky ÚFV PF UPJŠ, Jesenná 5
 realizácia stavebných prác na stavbe: "Rekonštrukcia a prístavba
polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesova 9, Košice "
 rekonštrukciu sociálnych priestorov na bloku D v ŠDaJ, Medická 4
 stavebné úpravy sociálneho zariadenia v Študentskom domove na Popradskej
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 výmenu a zateplenie plochej strechy nad kuchyňou, jedálňou a skladmi ŠDaJ,
Medická 4
 rekonštrukciu vstupných priestorov internátu ŠDaJ, Medická 6
 odvodnenie budovy knižnice UPJŠ v areáli Moyzesova 9
 spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre objekt "H" - vedeckovzdelávací objekt v areáli Moyzesova 9
 spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na výmenu okien a
zateplenie budovy Teoretické ústavy LF UPJŠ, Tr. SNP 1
 V roku 2013 bola ukončená rekonštrukcia objektu (F) v areáli Moyzesova 9.
Nové priestory boli zrekonštruované za pomoci finančných prostriedkov
získaných v rámci projektu „Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese
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a výstavba polyfunkčnej budovy posluchárni UPJŠ v Košiciach“. Celkové
výdavky na realizáciu aktivít projektu boli vo výške 5 000 744,48 €, z toho
náklady na stavebné práce 2 117 810,71 €. Slávnostné otvorenie nových
výučbových priestorov budovy SOKRATES Filozofickej fakulty UPJŠ na
Moyzesovej 9 v Košiciach sa uskutočnilo v rámci otvorenia nového
akademického roka 2013/2014 na UPJŠ v Košiciach. V novej modernej
polyfunkčnej budove sa nachádzajú 3 posluchárne, 4 seminárne miestnosti, 4
konzultačné miestnosti, 7 kancelárií a technické priestory, ktoré vytvárajú
zázemie budovy. V budove sú priestory Rakúskej knižnice a nové jedálenské
priestory.
V roku 2013 boli realizované „Stavebné úpravy laboratórií Ústavu
experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Tr. SNP 1, Košice“ v rámci projektu:
Kompetenčné
centrum
pre
biomodulátory
a
výživové
doplnky
(PROBIOTECH). Výška investície celkom bola 134 244,- EUR. Po vykonaní
stavebných úprav boli priestory miestností laboratórií opravované
a modernizované s cieľom zvýšenia vybavenosti, obnovy prevádzkovej kvality,
funkčných a úžitkových vlastností laboratórií pre potreby súčasného
a budúceho využitia za účelom vedeckého výskumu a experimentálnej
medicíny na štandardnej modernej úrovni.
V roku 2013 začali rekonštrukčné práce v objekte Park Angelinum 9 v rámci
projektu „Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre
súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH)“ a to rekonštrukcia časti
historickej budovy pre potreby vzniku nových laboratórií a pracovísk
výskumného centra medzinárodnej úrovne, v ktorom sa bude realizovať
výskum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Náklady na
stavebné práce predstavujú finančnú čiastku 2 056 444,80 €.
V roku 2013 začala prvá etapa stavebných úprav objektu C v areáli FF UPJŠ v
Košiciach, Moyzesova č. 9, Košice. Celkový investičný náklad je 360 261,- €.
Po rekonštrukcii, obnove a adaptácii stavebnými úpravami bude predmetná
budova plniť svoju novú funkciu so zmenou účelu využitia objektu s novým
využitím jednotlivých priestorov a bude slúžiť pre potreby UPJŠ v Košiciach
ako budova pre voľnočasové aktivity študentov. Rekonštrukcia je financovaná
z vlastných zdrojov univerzity a kapitálovej dotácie MŠVVaŠ.
V roku 2014 pokračovali práce druhou etapou na stavbe „Stavebných úprav
objektu C v areáli FF UPJŠ v Košiciach, Moyzesova č. 9, Košice“. Celkový
investičný náklad zrealizovaných prác v tomto roku bol 432 201,80 €. Stavba
bude dokončená a odovzdaná k užívaniu v roku 2015. Rekonštrukcia je
financovaná z vlastných zdrojov univerzity a kapitálovej dotácie MŠVVaŠ.
V roku 2014 pokračovali rekonštrukčné práce v objekte Park Angelinum 9 v
rámci projektu „Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií
pre súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH)“ a to rekonštrukciou časti
historickej budovy pre potreby vzniku nových laboratórií a pracovísk
výskumného centra medzinárodnej úrovne, v ktorom sa bude realizovať
výskum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. Celkové
náklady predstavovali finančnú čiastku 2 142 784,80 €. Práce boli v tomto
roku ukončené a priestory dané k užívaniu.
V roku 2014 začali práce na „Zateplení budovy objektu Teoretických ústavov
LF UPJŠ v Košiciach, Tr. SNP 1“ v rámci projektu: Medicínsky univerzitný
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vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice). Práce začali zateplením
severnej strany II. sekcie TU a pokračujú na fasáde I. sekcie. Rozsah prác
pozostáva z výmeny okien a kompletného zateplenia. V tomto roku bolo na
uvedenej stavbe preinvestovaných 324 412,45 €.
V rámci projektu: "Extrem – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych
štúdií materiálov v extrémnych podmienkach"
boli v roku 2014
modernizované priestory Laboratórií nanotechnológií a fyzikálnej
charakterizácie materiálov, laboratórií veľmi nízkych teplôt a prístupové cesty
k daným priestorom. Celkový finančný náklad bol vo výške 124 227,34 €.
Práce boli v tomto roku ukončené a priestory dané k užívaniu.

7.3 Rekonštrukcie a opravy budov
Rekonštrukcie budov a priestorov v kategórií kapitálových výdavkov, ktoré
boli financované z finančných prostriedkov pridelených z MŠ VVaŠ SR,
z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a vlastných
zdrojov došlo k zhodnoteniu majetku. Ďalej boli realizované havarijné opravy (Tab.
14).

Rok

Počet investičných akcií na
rekonštrukcie a opravy budov
(kapitálové výdavky)

Počet opráv, rekonštrukcií
resp.
havarijných
opráv
(nekapitálové výdavky)

2011
2012
2013
2014

21
4
8
10

11
19
38
7

Tabuľka č. 14: Prehľad o počte realizovaných investičných akcií na rekonštrukcie a opravy budov v kategérii
investičných výdavkov, a počet opráv budov v kategórii neinvestičných výdavkov v rokoch 2011-2014.
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8 Záver a perspektívy
Kľúčové aspekty rozvoja UPJŠ v Košiciach v rokoch 2011-2014 možno zhrnúť
nasledovne:
 Implementácia 32 projektov štrukturálnych fondov EÚ v celkovej výške NFP
116 435 068,74 €.
 Získanie a implementácia troch kľúčových projektov budovania univerzitných
vedeckých parkov a vedecko-výskumných centier: MEDIPARK, Košice,
PROMATECH a TECHNICOM.
 Vytvorenie nástrojov pre efektívny transfer výsledkov výskumu a know-how do
praxe (Smernica pre ochranu duševného vlastníctva na UPJŠ, Úsek pre
transfer technológií a know-how do praxe).
 Naštartovanie aktivít v oblasti inovácií a transferu výsledkov výskumu a knowhow do praxe: vznik komerčného subjektu plne vlastneného univerzitou
SAFTRA s.r.o.; vznik prvej high-tech spin-off spoločnosti na pôde UPJŠ –
SAFTRA photonics; vznik 5 predmetov duševného vlastníctva.
 Zapojenie tvorivých pracovníkov UPJŠ do riešenia medzinárodných projektov
výskumu a vývoja (9 projektov 7RP EÚ) ako aj celého radu ďalších
vzdelávacích, výskumno-vývojových a iných aktivít s dopadom na rozvoj
regiónu východného Slovenska.
 Postupné vysporiadanie majetku univerzity, kúpa pozemkov v hospodárskom
zázemí Botanickej záhrady UPJŠ.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyžaduje zabezpečenie ďalšieho rozvoja UPJŠ
napĺňanie nasledujúcich strategických cieľov:
1. Oblasť vzdelávania: Vytváranie kvalitných podmienok na vzdelávanie a
celkové formovanie absolventov v študijných programoch na všetkých 3
stupňoch štúdia s cieľom zabezpečiť ich konkurencieschopnosť v európskom
meradle.
2. Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti:
 Posilňovanie kognitívneho, tvorivostného a organizačného zázemia vedy,
výskumu, inovácií a umeleckej činnosti, s podporou kvalitného výskumu
založeného na širokej medzinárodnej spolupráci.


Úspešná implementácia projektov budovania univerzitných vedeckých
parkov MEDIPARK, Košice a TECHNICOM, ako aj vedeckovýskumného centra PROMATECH, a to v spolupráci s partnerskými
organizáciami v regióne Východného Slovenska ako špičkových
národných a medzinárodných centier pre základný a aplikovaný
výskum s následným efektívnym transferom výsledkov výskumu
do praxe.
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Vybudovanie inkubátora pre kreujúce sa spin-off spoločnosti a pre
umožnenie efektívneho transferu know-how a výsledkov výskumu do
praxe.

3. Oblasť rozvoja informačných a komunikačných technológií: Budovanie
informačných a komunikačných technológií v súlade s najmodernejšími
trendmi pre zabezpečenie rozvoja atraktívnych foriem vzdelávania, podporu
vedeckých tímov a efektívne riadenie univerzity.
4. Oblasť investičných a rozvojových zámerov a postavenia univerzity v
rámci regionálnych a medzinárodných vzťahov: Zabezpečenie stabilných a
stimulujúcich podmienok pre trvalý a dlhodobo udržateľný kvalitatívny rast
UPJŠ.
5. Oblasť organizácie a riadenia: zabezpečiť rozvoj efektívnej správy a riadenia
UPJŠ.

Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
Prorektorka pre rozvoj
UPJŠ v Košiciach
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