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1 Úvod 
 
Realizácia rozvojových aktivít Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 

2012-2013 sa opierala o Dlhodobý zámer UPJŠ v Košiciach na roky 2011 až 2017. 

Obdobie rokov 2012-2013 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 vedecko-

výskumnej 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 2012-2013 pozostáva zo 

siedmich 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, tretia časť 

obsahuje prehľad o projektoch štrukturálnych fondov EÚ a o projektoch v iných 

medzinárodných schémach vrátane 7. Rámcového programu EÚ zabezpečujúcich 

rozvoj v oblasti vedy a výskumu. Štvrtá časť Správy sa venuje charakteristike 

získaných projektov budovania univerzitných vedeckých parkov a vedecko-

výskumných centier v spolupráci s partnerskými organizáciami v regióne 

Východného Slovenska.  Piata časť správy opisuje vznik inštitucionálnych nástrojov k 

transferu technológií a know-how do praxe; šiesta analyzuje rozvojové aktivity v 

oblasti investičných a rozvojových zámerov, a nakoniec siedma 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 Európskeho sociálneho fondu v Operačnom programe 

Vzdelávanie 

V roku 2012 - 2013 bolo na UPJŠ implementovaných 8 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 10 041 527,60 €. 

 

Názov projektu: KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a 
postdoktorandov UPJŠ 

Kód ITMS Projektu: 26110230084 

Kód Výzvy: 020/2012/1.2/OPV 

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 € 

Názov projektu: IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť 

Kód ITMS Projektu: 26110230075 

Kód Výzvy: 017/2012/1.2/OPV 

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 € 

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 

Kód Výzvy:  

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 € 

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



5 

 

Názov projektu: Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ 

Kód ITMS Projektu: 26110230035  

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 € 

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 € 

Názov projektu: Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ 
(DOKTORAND) 

Kód ITMS Projektu: 26110230013  

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 € 

 

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 

Kód ITMS Projektu: 26110230101 

Kód Výzvy: 016/2013/1.2/OPV 

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 € 

http://www.doktorand.upjs.sk/
http://www.doktorand.upjs.sk/
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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 € 
 

Tabuľka č. 1: Projekty ESF v operačnom programe Vzdelávanie  

 
 
 
 
2.3 Vzdelávacie a ostatné projekty v iných schémach (iné ako ŠF EÚ) 
 
V rokoch 2012-2013 bolo na UPJŠ riešených 20 medzinárodných vzdelávacích 
projektov  v iných schémach (Tab. 2).  
 

 

Fakulta UPJŠ Názov projektu Program 

Lekárska fakulta 
UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Lekárska fakulta 
UPJŠ 

Introducing standards of the 
best medical practice for the 
patients with inherited Alpha-
1 Antitrypsin Deficiency in 
Central Eastern Europe 

Partnerstvá Leonardo da 
Vinci v rámci Programu 
celoživotného 
vzdelávania LEONARDO 
DA VINCI 

Lekárska fakulta 
UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

 Právnická fakulta 
UPJŠ  

Miesto a úloha práva v rámci 
medzinárodných 
hospodárskych 
(integračných) organizácií 
štátov - s osobitným 
zreteľom na Európsku úniu 

 

Filozofická fakulta 
UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 
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Filozofická fakulta 
UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Filozofická fakulta 
UPJŠ 

Visegrad Scholarship 
Visegrad Scholarship 
program 

Filozofická fakulta 
UPJŠ 

Transformation of Central 
European cities in historical 
development (Košice, 
Kraków, Miskolc, Opava) 

Visegrad Scholarship 
program 

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

ERASMUS 
Program celoživotného 
vzdelávania, podprogram 
Erasmus  

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

ERASMUS 
Program celoživotného 
vzdelávania, podprogram 
Erasmus  

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

ERASMUS 
Program celoživotného 
vzdelávania, podprogram 
Erasmus  

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

ERASMUS 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



8 

 

3 Oblasť vedy, výskumu, inovácií a umeleckej činnosti 

 
3.1 Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom 

programe Výskum a vývoj 

V rokoch 2012-2013 bolo na UPJŠ implementovaných 22 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 83 058 779,45 €.  
 

 

Názov projektu: Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti (SEPO - II) 

Kód ITMS Projektu: 26220120039 

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 

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 31.07.2013 

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 31.10.2013 

Výška NFP: 3 531 368,50 € 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM 

Kód ITMS Projektu: 26220120067 
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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 31.08.2013 

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 – 31.04.2013 

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 

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 31.08.2013 

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 

Operačný program: Výskum a vývoj 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
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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 

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 - máj 2013 

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 

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 
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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 

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 – 30.09.2013 

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 

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: 01.07.2011-30.06.2013 

Výška NFP: 6 234 302,52€ 

 

Názov projektu: Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného 
prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia 

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: 01.02.2012-31.03.2014 

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 
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Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.03.2012-30.04.2014 

Výška NFP: 1 744 503,54 € 

 

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 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 

Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

Trvanie projektu: 01.04.2012-31.01.2014 

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 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.02.2012-30.04.2014 

Výška NFP: 1 911 562,05 € 

 

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 

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: 01.04.2012-30.09.2014 

Výška NFP: 1 507 645,14 € 

 

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 



13 

 

Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Trvanie projektu: 01.07.2013 - 30.06.2015 

Výška NFP: 31 136 177,45 €, z toho UPJŠ 21 200 000,00 € 

 

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: 6 152 175,00 € 

 

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 € 

Tabuľka č. 3: Projekty Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Operačnom programe Veda a výskum 
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3.2 Projekty Rámcového programu Európskej únie   
 

V rokoch 2012-2013 bolo na UPJŠ riešených 7 projektov 7. Rámcového programu 

Európskej únie (Tab. 4).  

Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ 

EMI European Middleware 
Initiative 

FP7-INFRASTRUCTURES-
2010-2, Activity: INFRA-
2010-1.2.1 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-2009-
IRSES: Marie Curie Action 
"International Research 
Staff Exchange Scheme" 

Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ 

SAILS 

FP7 SIS 2011.2.2.1-1: 
Supporting and 
coordinating action on 
innovative methods in 
science education: teacher 
training on inquiry based 
teaching methods on a 
large scale in Europe 

Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ 

Európska veda a technika v 
akcii vytvárajúca prepojenie 
s priemyslom, školstvom a 
domácnosťou 

FP7-SIS-2009-
2.2.3.1Supporting and 
coordinating actions on 
innovation in the classroom: 
Dissemination and use of 
inquiry-based teaching 
methods on a large scale in 
Europe 

Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ 

MonInterFluoProt - 
Monitoring of cell signaling 
pathways via interaction of 
fluorescently tagged 
proteins 

FP7-PEOPLE-2009-RG 
Marie Curie Action: 
"International Reintegration 
Grants" 

PF 
CELIM Foresting 
Excellence in Multiscale 
Cell Imaging 

FP7-REGPOT-2012-2013-1 

LF 

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 

 
Tabuľka č. 4: Projekty Rámcového programu Európskej únie 
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3.3 Projekty výskumu a vývoja v iných schémach  
 

V rokoch 2012-2013 bolo na UPJŠ riešených 34 medzinárodných projektov výskumu 
a vývoja finančne podporených v schémach iných ako ŠF EÚ a RP EÚ (Tab. 5).  

 

Fakulta UPJŠ Názov projektu Program 

Lekárska fakulta UPJŠ 

MEHO - Monitorovanie 
zdravotného stavu 
migrantov v rámci Európy: 
vývoj indikátorov 

EÚ 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Socioeconomic 
Inequalities In Mortality: 
Evidence And Policies In 
Cities of Europe - INEQ-
CITIES 

EK (cez Agencia de Salut 
Publicia de Barcelona) 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Cooperation and the 
Management and Co-
ordination of all Projects in 
the framework of Research 
Programs on Youth & 
Health and the Chronic 
Disease of the Graduate 
School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 
Supervisors Youth & 
Health Research Program 
of graduate School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 
Researches Youth & 
Health Research Program 
of Graduate School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Perceived Health Status in 
Patients with Chronic 
Kidney Failure in the 
framework of the Research 
Program on Chronic 
Disease of the Graduate 
School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

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 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Development in functional 
status and quality of life 
among Children with Renal 
Disease in the framework 
of the Research Program 
of Graduate School KISH 

University of Groningen 
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Lekárska fakulta UPJŠ 

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 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Functional status and 
quality of life in 
Rheumatoid Arthritis 
patients´in the framework 
of the Research Program 
of Graduate School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 
Health Behaviour of 
School-aged Children 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Social class and its impact 
on patients ´functional 
status and recovery 
process - 2009´ in the 
framework of the Research 
Program of Graduate 
school KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Supervisors Chronic 
Disease Research 
Program of Graduate 
School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

EURO-Urban Health 
Indicators-2 within Chronic 
Disease research 
programme 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 
HBSC study: Supporting 
the visegrad countries 
research network 

Visegrad Research 
Network 

Lekárska fakulta UPJŠ 
To support the HCSC 
2013/14 research 

World Health Organization 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Technical assistance and 
support in develpment 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 

World Health Organization 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Cooperation and the 
Management and Co-
ordination of all Projects in 
the framework of Research 
Programs on Youth & 

University of Groningen 
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Health and the Chronic 
Disease of the Graduate 
School KISH 

Lekárska fakulta UPJŠ 
Supervisors Youth & 
Health Research Program 
of graduate School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 
Researches Youth & 
Health Research Program 
of Graduate School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Perceived Health Status in 
Patients with Chronic 
Kidney Failure in the 
framework of the Research 
Program on Chronic 
Disease of the Graduate 
School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

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 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Development in functional 
status and quality of life 
among Children with Renal 
Disease in the framework 
of the Research Program 
of Graduate School KISH 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

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 

University of Groningen 

Lekárska fakulta UPJŠ 

Cooperation and the 
Management and Co-
ordination of all Projects in 
the framework of Research 
Programs on Youth & 
Health and the Chronic 
Disease of the Graduate 
School KISH 

University of Groningen 

Filozofická fakulta UPJŠ 

Transformation of Central 
European cities in 
historical development 
(Košice, Kraków, Miskolc, 

31110003 
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Opava) 

Filozofická fakulta UPJŠ 
Promoting Psychological 
Well-Being Globall 

1/2008_PPW 

Filozofická fakulta UPJŠ 

SNIPE  Social Norms 
Intervention for the 
Prevention of Polydrug 
Use (SNIPE) 

EK 
JUST/2009/DPIP/AG/0964  

Filozofická fakulta UPJŠ 
SLiCE Student behaviour 
and Life Perspectives 
Cohort study in Europe 

SLICE 

Filozofická fakulta UPJŠ 
Science for Prevention 
Academic Network 

LLP SPAN 526773 

Filozofická fakulta UPJŠ 

Transformation of Central 
European cities in 
historical development 
(Košice, Kraków, Miskolc, 
Opava) 

31110003 

Filozofická fakulta UPJŠ 
Promoting Psychological 
Well-Being Globall 

1/2008_PPW 

Filozofická fakulta UPJŠ 

SNIPE  Social Norms 
Intervention for the 
Prevention of Polydrug 
Use (SNIPE) 

EK 
JUST/2009/DPIP/AG/0964  

Filozofická fakulta UPJŠ 
SLiCE Student behaviour 
and Life Perspectives 
Cohort study in Europe 

SLICE 

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 Celkom 

 

ukončený 
 (ASFEU) Cent rum excelentnosti 

CEVA I 
SEPO I 
POKIMP 
SEPO II. (PF, LF) 
CEVA II (LF, PF) 
NEUREG 6 

 

OP Výskum a 
vývoj 

realizácia 

(ASFEU) centrum excelentnosti 

  
CEMIO 
CEEPM 
CEBT 3 

    
aplikácia výskumu do 
praxe 

PROBIOTECH 
PROBIO 
BioDiag 

 

   

DIAGONKO 
MOLMED 
VERZDRAV 
MRKARDIO 7 

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 31.12.2013. 
 
 
Prírodovedecká fakulta – stav riešenia projektov OP Výskum a vývoj 
 

operačný 

program 

stav 

projektu zameranie 

akronym projektu (pozícia 

v projekte) Celkom 

OP Výskum a 

vývoj 

ukončený 

(ASFEU) 
centrum excelentnosti 

nanoCEXmat I.  

EXTREM I.  

SEPO I.  

CaKS  

CKV I.  

nanoCEXmat II.  

6 

záverečné 

zúčtovanie 

(ASFEU) 

centrum excelentnosti SEPO II.  1 

aplikácia výskumu do praxe NanoBioSens  1 

realizácia 

(ASFEU) 

centrum excelentnosti 
EXTREM II.  

CKV II.  
2 

aplikácia výskumu do praxe 

Mikromatel 

CeZIS  

Tfaktor  

3 

realizácia 

(MŠVVaŠ 

SR) 

univerzitný vedecký park TECHNICOM (partner) 1 

vedecko-výskumné centrum PROMATECH (partner) 1 

Celkom za OP Výskum a vývoj 15 
Tabuľka č. 7: Stav riešenia projektov štrukturálnych fondov EÚ v OP Veda a výskum riadených na PF UPJŠ 
k 31.12.2013. 
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Univerzitné pracoviská – stav riešenia projektov OP Výskum a vývoj  
 
 
operačný 
program stav projektu zameranie akronym projektu Celkom 

OP Výskum a 
vývoj 

 

ukončený 

(ASFEU) 

 

Budovanie 
infraštruktúry vysokých 
škôl a modernizácia ich 
vnútorného vybavenia 

Modernizácia IKT na UPJŠ v 
Košiciach a rekonštrukcia 
Univerzitnej knižnice, 
posluchární a učební (nemá 
oficiálny akronym) 

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

2 
 

 

  

 

záverečné zúčtovanie 

(ASFEU) 

 

Budovanie 
infraštruktúry vysokých 
škôl a modernizácia ich 
vnútorného vybavenia  

 

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

       

               1       

  

 
realizácia 

(ASFEU) 
 
 
 
 
 
 
 
Realizácia 
(MŠVVaŠ SR) 
 

 
Budovanie 
infraštruktúry vysokých 
škôl a modernizácia ich 
vnútorného vybavenia 

 
Rekonštrukcia budovy 
Filozofickej fakulty UPJŠ v 
Košiciach - PLATÓN 

                 
 
 
               1 

 

 

Univerzitný vedecký 
park 

 

MediPark, Košice (prijímateľ) 

                        
               
               1 

OP Výskum a vývoj – počet projektov                 5 
 
Tabuľka č. 8: Stav riešenia projektov štrukturálnych fondov EÚ v OP Veda a výskum na celouniverzitných 
pracoviskách UPJŠ  k 31.12.2013. 
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4 Univerzitné vedecké parky a vedecko-výskumné centrá 
 

V rokoch 2012-2013 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.  
 
 

4.1 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 (viď kapitolu 3.1 a 3.4 tejto Správy). 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.  V rámci tejto 
aktivity dôjde k rekonštrukcii priestorov (priečky, obklady, dlažby, zariaďovacie 
predmety, podhľady, podlahy), rekonštrukcii prístupových trás a chodbových 
priestorov a k zatepleniu fasády a výmene okien. Dôjde tak ku komplexnej 
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rekonštrukcii celého systému laboratórií (molekulárnej biológie, biochémie, 
morfológie, fyziológie, mikrobiológie, tkanivová banka, biobanky) s rešpektovaním 
princípu zónovania a fyzického oddelenia kritických komponentov; vybavením 
priestorov zdvojenou podlahou minimálne triedy 5A (Bodové zaťaženie 5kN), 
elektrickými rozvodmi 400/230 V s dostatočnou kapacitou, redundanciou a 
topológiou spĺňajúcou požiadavky redundancie a eliminácie kritických bodov "single 
point of failure" vrátane záložných zdrojov napájania a ich podporných systémov s 
vývodmi pre konkrétne IT technológie; zavedením systému technologického 
precízneho chladenia s požadovanou redundanciou min N+1 a systémom regulácie 
vlhkosti; zavedením bezpečnostných a protipožiarnych fyzických  i elektronických 
prostriedkov oddeľujúcich priestory technickej podpornej infraštruktúry od iných; 
osvetlením s požadovanou intenzitou min.1500lx. Laboratóriá budú splňovať kritéria 
ochrany pre laboratóriá pre úroveň 1 a 2. V prípade, že pre konkrétne laboratóriá 
bude vyžadovaná vyššia úroveň ochrany (3 a 4) budú sa realizovať technické úpravy 
pre konkrétne určené laboratóriá. V rámci 10. poschodia bude zriadené pracovisko 
Centrálny zvieratník. Rekonštrukcia existujúcich priestorov zvieratníka predstavuje 
vzhľadom na špecifické charakteristiky a prevádzkový režim samostatný celok 
a izolovaný podprojekt. Koncovým riešením bude zriadenie a vybavenie 
štandardného zvieratníka malých laboratórnych zvierat, ktorý spĺňa všetky zákonne 
normy a EÚ smernice pre prácu s laboratórnymi zvieratami. V rámci UVP MediPark, 
Košice bude fungovať komplexný informačný systém pre podporu vedeckého 
výskumu. 

 Druhou stavbou realizovanou v rámci budovania fyzickej infraštruktúry 
UVP MEDIPARK, Košice bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat 
v Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF). Ucelenými časťami stavby sú: 
Chirurgia a PGA malých zvierat, elektroinštalácia silnoprúdová; ústredné kúrenie; 
zdravotnotechnická inštalácia; plynofikácia kotolne;  plynofikácia laboratórií; meranie 
a regulácia; vonkajší vodovod a kanalizácia; spevnené plochy; plynová prípojka.  
 

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.). 
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 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 a kĺbnych 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). 
 

Cieľom je postupne dosiahnuť výrazné skvalitnenie vedeckej práce a jej posun 
na excelentnú medzinárodnú úroveň, a to integráciou všetkých základných aspektov 
činností vrátane spoločného využívania výskumnej infraštruktúry, integrovaného 
riadenia a manažmentu a koordinovaného prenosu poznatkov výskumu do praxe. 
Predpokladáme zvýšenie počtu a kvality scientometrických výstupov, intenzívne 
zapojenie do medzinárodných projektov  výskumu a vývoja vrátane projektov RP EÚ, 
rozvoj bilaterálnej spolupráce s pracoviskami v rámci i mimo rámca EÚ, realizáciu 
aktivít, ktorých dôsledkom sú registrované výsledky výskumu a vývoja v rámci 
nástrojov na ochranu duševného vlastníctva ako aj zvýšenie kvality aplikačných 
výstupov v biomedicínskych vedách. 

 
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 
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 
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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. 
 
 

4.2 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 vybodovania 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. 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 PF UPJŠ. 
V areáli UPJŠ, jej Prírodovedeckej  fakulty  na Park Angelinum 9 v Košiciach  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 najprv 
orientované na výskum vo fyzike nízkych teplôt a vo fyzike materiálov.  

Postupne 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. Toto centrum patrí medzi cca tucet špičkových nízkoteplotných laboratórií vo 
svete, ktoré sú schopné experimentálne pokryť oblasť fyziky od mikrokelvinových až 
po izbové teploty.  Ďalším významným pracoviskom je Spoločné laboratórium 
transmisnej elektrónovej mikroskopie a  Laboratórium magnetizmu (PPMS a SQUID), 
ako aj infraštruktúra pre výrobu kvapalného hélia.   

UPJŠ v tomto areáli poskytuje pre zamestnancov ústavov SAV aj priestory pre  
kancelárske a administratívne pracovne. V posledných rokoch boli v tomto areáli 
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realizované významné spoločné infraštruktúrne investície v rámci projektov EXTREM 
I a II (poberateľ NFP – UPJŠ) a nanoCEXmat  I a II (poberateľ NFP – ÚMV SAV).  

Rekonštrukcia priestorov v areáli na Park Angelinum 9, v ktorých sa bude realizovať 
projekt PROMATECH, bude 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  i pracovne zamestnancov. Rekonštrukčné práce 
v celkovom objeme 2.1.M€ boli zahájené v novembri 2013 a úspešne pokračujú 
v súlade so schváleným harmonogramom. V januári 2014 bola taktiež zahájená 
dodávka vedeckej infraštruktúry v hodnote 3.6M€ pre tieto laboratória: 
a. Laboratórium prípravy práškových vzoriek 
b. Laboratórium magnetických vlastností 
c. Laboratórium rastrovacích sondových mikroskopií STM a AFM 
d. Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností s na prípravu 

nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie 
e. Prípravovňa vzoriek pre Spoločné laboratórium TEM 
f. Nízkoteplotné laboratórium 
 
 
 

4.3 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 P. J. 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 vedecko-
výskumnej 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. 
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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 €. 
 
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 bude realizovaný prostredníctvom tzv. pilotných projektov (PP), 
ktoré budú riešené vedeckými tímami 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). 
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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. 
Celkovo je na túto časť projektu v rámci UPJŠ alokovaných 986 587 €. 
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5 Oblasť inovácií a transferu technológií a know-how do praxe  
 

5.1 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. 

 

5.2 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. 
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8. Posudzovanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti a návrh vhodných foriem 
právnej ochrany duševného vlastníctva. 

9. Poradenstvo, pomoc a zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva UPJŠ. 
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. 

 

5.3 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. 
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6 Oblasť investičných a rozvojových zámerov  
 

6.1 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.  
 
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. 
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6.2 Investície a rozvojové zámery realizované v rokoch 2012 a 2013  
 

 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 
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 
polyfukčnej 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.  

 
 

6.3 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. Jedná sa najmä o investičné akcie: 
 
Rok 2012: 

 Modernizácia priestorov (šatne, soc. priestory, posilňovňa) v telocvični T5, 
Medická 4, 
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 Rekonštrukcia strechy na budove E v areáli Moyzesova 9, 

 Realizácia teplovodnej a NN prípojky pre objekt H v areáli Moyzesova9, 

 Realizácia novej vodovodnej prípojky pre rodinný dom, Mánesova 5 
 

Rok 2013: 

 realizácia osvetlenia, zábradlia pre budovou Teoretických ústavov LF, Triede 
SNP 1, 

 EXTRÉM II. – Modernizácia priestorov laboratória nanotechnológií a fyzikálnej 
charakterizácie materiálov, laboratória veľmi nízkych teplôt a prístupové cesty 
k daným priestorom v objekte P, Park Angelinum 9, 

 realizácia deliacej priečky v priestoroch dekanátu FF, Šrobárova 2 a v budove 
Sokrates FF, Moyzesova 9, 

 dodávka a montáž 8 ks svietidiel v areáli Moyzesova 9, 

 realizácia prepojenia požiarneho rozhlasu medzi objektom Sokrates 
a Aristoteles v areáli Moyzesova 9,  

 realizácia prístrešku pred budovu UK – Gutemberg, Moyzesova 9, 

 rekonštrukcia elektroinštalácie – 1. etapa v budove RBL pavilónu PF, Šrobárova 
2, 

 dodávka a montáž vzduchotechniky pre poslucháreň M5 v budove RBL 
pavilónu PF, Šrobárova 2. 

 
 

 Realizácia opráv budov a havarijných opráv v objektoch UPJŠ: 
 
V roku 2012 bolo realizovaných 19 opráv, v roku 2013 spolu 38 opráv budov resp. 
havarijných opráv v objektoch UPJŠ.  
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7 Záver a perspektívy 
 
Kľúčové aspekty rozvoja UPJŠ v Košiciach v rokoch 2012-2013 možno zhrnúť 
nasledovne:  

 implementácia 30 projektov štrukturálnych fondov EÚ v celkovej výške NFP 

93 100 307,05  €. 

 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, komerčný subjekt plne vlastnený 

univerzitou SAFTRA s.r.o.). 

 vysoká miera zapojenia UPJŠ do riešenia medzinárodných projektov výskumu 

a vývoja (7 projektov 7RP EÚ) ako aj celého radu ďalších vzdelávacích, 

výskumno-vývojových a iných aktivít s dopadom na rozvoj regiónu 

východného Slovenska. 

 postupné vysporiadavanie 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 vedecko-výskumného 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. 

 

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. 
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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 


