
Mgr. Linda Babušík Adamčíková, Tlačová referentka a hovorkyňa; Rektorát UPJŠ 

v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice; Kontakt: Tel.: +421552341112; mobil: 

+421905385911; e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk; web: www.upjs.sk 

 

 

 

Košice 29. jún 2018 

 

 

Projekt Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach sa blíži do finále 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako hlavný partner, spolu s Univerzitou 

veterinárskeho lekárstva a farmácie, Biomedicínskym centrom SAV a Technickou univerzitou 

v Košiciach, ako partnermi, realizuje projekt Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach 

(MediPark, Košice - Fáza II.). Strategickým cieľom projektu je vybudovanie Univerzitného 

vedeckého parku MediPark Košice (UVP MediPark) ako špičkového národného centra pre 

výskum a vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny. Realizácia projektu bude 

ukončená k 30. júnu 2018.  

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. Akademickými inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii 

projektu sú: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Biomedicínske centrum SAV 

(predtým Neurobiologický ústav SAV - NbÚ) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE).  

UVP MediPark vznikol realizovaním dvoch projektov, ktoré formou fázovania na seba 

nadviazali: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice) v období od 

10. júla 2013 do 20. novembra 2015 a Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach 

(MediPark, Košice – Fáza II.), ktorý bol realizovaný v období od 11. marca 2017 do 30. júna 

2018. Ciele projektu boli splnené 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 je pavilón chirurgie a PGA malých 

zvierat v Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF).  

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; 

Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie; Neurovedy; Regeneračná a reprodukčná medicína a 

Zoonózy a významné infekčné choroby.  
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3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MediPark, Košice zamerané na 

podporu aplikovaného výskumu v kľúčových (CORE) vedeckých zameraniach, zabezpečenie 

intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného  výskumu a 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. 

Výsledkami výskumnej činnosti v UVP MediPark, Košice s transferom do klinickej 

praxe patrí 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 .  

V rámci I. fázy projektu prebiehalo organizačné a riadiace zabezpečenie budovania 

a chodu UVP MEDIPARK, Košice, ktoré bolo zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého 

manažmentu a zabezpečenie udržateľnosti UVP, vrátane zvýšenia miery využívania inštitútov 

ochrany duševného vlastníctva. Vytvoril sa komplexný systém na ochranu duševného 

vlastníctva a transfer poznatkov a technológií do praxe. Prebiehalo zabezpečenie obstarávania 

fyzickej infraštruktúry v rovine zabezpečovania transparentného výberu dodávateľov 

stavebných činností a technologických celkov. Vykonávali sa stavebné práce a dodávky 

súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou priestorov MediParku, konkrétne budovy UPJŠ, Trieda 

SNP, kde prebiehala rekonštrukcia a úpravy prevádzkových súborov budovy. Rekonštrukcia 

budovy bola postupná v rámci časového harmonogramu realizácie aktivít projektu. Finančné 

prostriedky na rekonštrukciu budovy v I. fáze projektu MEDIPARK sa vyčerpali v objeme 

8 222 472,43 € celkovo oprávnených výdavkov. 

Počas realizácie aktivít projektu UVP MediPark I. fáza sa uskutočnila dodávka IKT 

zariadení vo výške 2 448 087,63 € a dodávka prístrojov a zariadení vo výške 2 779 763,48 € 

z celkovo oprávnených výdavkov. Projekt MEDIPARK z objektívnych dôvodov nebolo možné 

ukončiť v rámci programovacieho obdobia 2007 - 2013 z Operačného programu Výskum 

a vývoj. Celkové čerpané oprávnené výdavky boli 21 832 849,92 €.  MŠVVaŠ SR pristúpilo 

k fázovaniu projektu. V priebehu realizácie projektu Medicínsky univerzitný vedecký park v 

Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.) boli dokončené stavebné práce, práce na datacentre, 

prebehla inštalácia laboratórneho nábytku, bol dodaný a nainštalovaný dieselagregát a 

aplikačný softvér.  Projekt bol realizovaný v rámci operačného programu Výskum a Inovácie 

s celkovými oprávnenými výdavkami 10 184 338,65 EUR.   

V nadväznosti najmä na úspešnú realizáciu a výsledky implementácie projektov UVP 

MEDIPARK, CELIM (FP7), TECHNICOM, PROMATECH (ŠF EU) bol zriadený k 1. 

septembru 2017 na UPJŠ Techologický a inovačný park UPJŠ (TIP – UPJŠ) s cieľom vytvoriť 

centrum vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ vo vybraných vedných oblastiach s 
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ambíciou profesionálne rozvinúť na UPJŠ oblasť transferu technológií do hospodárskej 

a spoločenskej praxe.  

Prínosmi UVP MediPark a TIP – UPJŠ sú: 

1. vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a 

aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech 

priemysle 

2. členstvo v Európskych vedeckých (ERA ) a technologických (ETP) sieťach 

3. vysoký potenciál v príspevku k rastu regionálnej/národnej ekonomiky a rastu 

zamestnanosti (cez vytvorenie nadštandardných podmienok pre  investorov do high-

tech sféry prostredníctvom ponuky výsledkov kapitalizovateľného výskumu) 

4. vysoký potenciál pre transfer technológií s výstupmi cez vlastné start-up spoločnosti 

5. reálna spolupráca s high-tech priemyslom vo vybraných  oblastiach 

 

 

              
 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk 

tel.: +421 905 385 911 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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