
 1 

Príloha č. 4 

 

  
 

 

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O PARTNERSTVE  

 

 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskej únie  v znení neskorších predpisov  
 

 

 Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 0457/2013/D4 (ďalej 

len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii 

projektu č. 26220220185 názov projektu: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach   

(MediPark, Košice) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1. Názov spoločnosti/organizácie: UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V 

KOŠICIACH             

Právna forma: verejná vysoká škola                                 

Adresa/Sídlo:  Šrobárova 2, 041 80 Košice - Staré mesto            

IČO:          00397768   DIČ: 2021157050 

Zapísaná v:    zapísaná vládnym nariadením č. 58/1959 

                      Zb. zo dňa 18. 8. 1959, v súčasnosti sa riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách 

Telefón/fax:   055 / 234 1597, 622 81 04      

E-mail:rektor@upjs.sk     

Http: www.upjs.sk 

Štatutárny zástupca: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

(ďalej len „hlavný partner“) 

a 

 

 

2. Názov: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V 

KOŠICIACH 

Právna forma: 382 Verejnoprávna inštitúcia 

Adresa/Sídlo:  Komenského 73, 041 81 Košice - Sever 

IČO:            00397474    DIČ: 2020486699 

Zapísaná v:     zriadená podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1950 zo dňa 16. 12. 1949  

Telefón/fax:     055 / 2981118      

E-mail: jana.mojzisova@uvlf.sk     

Http: www.uvlf.sk 

Štatutárny zástupca: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.              
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(ďalej len „partner 1") 

 

a 

 

3. Názov :       NEUROBIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV 

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

Adresa/Sídlo:  Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice - Juh  

IČO:00166880    DIČ: 2021372067 

Zapísaná v:     zriaďovacia listina P SAV č. 301/G/12/2008 

Telefón/fax:     055 / 677 19 85     E-mail: lukacova@saske.sk       

Http: www.neurobiology.sk  

Štatutárny zástupca: RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. 

 (ďalej len „partner 2") 

a 

 

 

4. Názov :       TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 

Právna forma: 382 Verejnoprávna inštitúcia 

Adresa/Sídlo:  Letná 9, 042 00 Košice – Sever 

IČO:            00397610     DIČ: 2020486710 

Zapísaná v: na základe §6 ods.1 vládného nariadenia č.30/1952 Sb. o niektorých zmenách 

v organizácii        vysokých škôl, v súčasnosti sa riadi zákonom č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách 

Telefón/fax: 055/6322485 , fax:055/ 63 327 48  E-mail: rektor@tuke.sk 

   

Http: www.tuke.sk 

Štatutárny zástupca: Dr. H. c. prof. Anton Čižmár, CSc. 

(ďalej len „partner 3") 
 

 

Článok 1 

 

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu 

č. 26220220185 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 

0457/2013/D1, dodatku č. 2 - registračné číslo Dodatku 0457/2013/D2, a dodatku č. 3 - 

registračné číslo Dodatku 0457/2013/D3 uvedených v Článku 2 tohto Dodatku. 

 

 

Článok 2 

 

 

Prílohy Zmluvy 

 

(1) Príloha č. 1a Zmluvy o partnerstve „Prehľad partnerov v projekte“ sa nahrádza 

novou prílohou č. 1a „Prehľad partnerov v projekte“  

 

Nová príloha „Prehľad partnerov v projekte“ je prílohou č. 1 k Dodatku č. 4 

Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
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(2) Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci 

identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)“ sa nahrádza novou prílohou 

č. 1b „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec 

realizácie projektu).“ 

Nová príloha „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 

rámec realizácie projektu)“ je prílohou č. 2 k Dodatku č. 4.  

Príloha č. 2 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(3) Príloha č. 2a Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou prílohou č. 

2a „Rozpočet projektu“. 

 

Nová príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č. 3 Dodatku č.4. 

Príloha č. 3  k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

 

 

(4) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu pre Partnera: Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach, Neurobiologický ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach “ sa 

nahrádza novou prílohou č. 2b  „Rozpočet projektu pre Partnera:  Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach , Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

Neurobiologický ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach:“. 

 

  Nová príloha „Rozpočet projektu pre Partnera: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach , Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický 

ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach: je prílohou č. 4 k Dodatku č. 4.  

 Príloha č. 4  k  Dodatku č. 4. sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

 

Článok 3 

 

(1) Tento Dodatok je vyhotovený v 8 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane 

každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis a 4 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako 

príloha zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 

Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.  

 

(3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až 

nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude 

podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený 

posledný podpis. 

(4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
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Prílohy: 

Príloha č. 1:  „Prehľad partnerov v projekte“ 

Príloha č. 2: „Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 

rámec realizácie projektu)“  

Príloha č. 3: „Rozpočet projektu“ 

Príloha č. 4: „Rozpočet projektu pre Partnera:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach , Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický 

ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach “ 

  

V      Košiciach             dňa  

 

 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Hlavný partner partnerstva     1. člen   partnerstva 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.    prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

  

 

 

 

 

 

________________________________            _______________________________ 

2. člen  partnerstva                            3. člen partnerstva  

RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.    Dr.h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

  

 
 

 

 

 

 

Súhlas s Dodatkom: 

 

 

 

 

 

________________________             

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Juraj Draxler. - minister  

 

 



Príloha č. 1   ITMS kód Projektu:  26220220185 
 

Príloha č.1a Zmluvy o partnerstve    

 

 
 
 

         Prehľad partnerov v projekte 

 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice) 

ITMS kód Projektu: 26220220185 

 
 Aktivity % podiel 

partnera na 

rozpočte aktivity 

Hlavný partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 Aktivita 1.1  Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia 

83,33 % 

 Aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, 

zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou 

100 % 

 Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry 

MediPark ako sofistikovaného celku 

62,89 % 

 Aktivita 3.1 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

farmakogenetiky a individualizácie liečby 

100 % 

 Aktivita 3.2 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

metabolizmu/aterosklerózy/starnutia 

100 % 

 Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

neurovied 

9,86 % 

 Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 47,17 % 
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Príloha č.1a Zmluvy o partnerstve    

 

regeneračnej a reprodukčnej medicíny 

 Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a 

významných infekčných chorôb 

1,92 % 

Partner 1: Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 Aktivita 1.1  Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia 

0 % 

 Aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, 

zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou 

0 % 

 Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry 

MediPark ako sofistikovaného celku 

27,91 % 

 Aktivita 3.1 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

farmakogenetiky a individualizácie liečby 

0 % 

 Aktivita 3.2 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

metabolizmu/aterosklerózy/starnutia 

0 % 

 Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

neurovied 

0 % 

 Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

regeneračnej a reprodukčnej medicíny 

0 % 

 Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a 

významných infekčných chorôb 

98,08 % 

Partner 2
1
: Neurobiologický ústav SAV 

 Aktivita 1.1  Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia 

16,67% 

 Aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, 

zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou 

0 % 

 Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry 

MediPark ako sofistikovaného celku 

4,14 % 

 Aktivita 3.1 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 0 % 

                                                 
1
 V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov 
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Príloha č.1a Zmluvy o partnerstve    

 

farmakogenetiky a individualizácie liečby 

 Aktivita 3.2 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

metabolizmu/aterosklerózy/starnutia 

0 % 

 Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

neurovied 

90,14 % 

 Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

regeneračnej a reprodukčnej medicíny 

0% 

 Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a 

významných infekčných chorôb 

0 % 

Partner 3
2
: Technická univerzita v Košiciach 

 Aktivita 1.1  Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia 

0 % 

 Aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, 

zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou 

0 % 

 Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry 

MediPark ako sofistikovaného celku 

5,06% 

 Aktivita 3.1 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

farmakogenetiky a individualizácie liečby 

0 % 

 Aktivita 3.2 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

metabolizmu/aterosklerózy/starnutia 

0 % 

 Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

neurovied 

0 % 

 Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

regeneračnej a reprodukčnej medicíny 

52,83% 

 Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a 

významných infekčných chorôb 

0 % 

 

                                                 
2
 V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve  
 
 

    

 

 

 

 

Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 

rámec realizácie projektu) 

 

 
Tabuľka č. 1.b.1 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity aktivita 1.1 Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia 

Cieľ aktivity Cieľom tejto aktivity je prvotné zriadenie a vedecké 

riadenie/vedecká prevádzka špičkového spoločného 

výskumného centra vo forme univerzitného vedeckého parku - 

MediParku, v rámci ktorej dochádza k interakcii medzi 

špičkovými akademickými pracoviskami v oblasti medicínskeho 

výskumu a vývoja takým spôsobom, aby existencia MediParku 

bola dlhodobým a udržateľným pilierom rozvoja regiónu. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – IV/2015 

Opis aktivity Funkcia: V rámci aktivity dôjde k zriadeniu samotného 

univerzitného vedeckého parku (ďalej "UVP") MediParku, 

definovaniu jeho dlhodobého strategického výskumného plánu 

a súčasne bude zabezpečený efektívny vedecký manažment 

centra (poznámka: ide o odbornú aktivitu, ktorá v žiadnom 

smere a v žiadnej svojej časti nesúvisí s administrovaním 

samotného predkladaného projektu).  Účelom zriadenia UVP je 

zabezpečenie efektívnej a dlhodobej spolupráce medzi 

žiadateľom a akademickými partnermi na jednej strane 

a priemyselnými partnermi na strane druhej.  

 

Účelom zadefinovania dlhodobého strategického plánu rozvoja 

MediParku  je určiť jasnú víziu a smerovanie výskumu UVP 

v prepojení na medzinárodné a národné priority ako aj priority 

jednotlivých partnerov projektu a súčasne definovanie 

mechanizmu zmien tematických priorít a smerov výskumu 

a vývoja vzhľadom na aktuálne potreby praxe.  
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V rámci predkladaného projektu bude prebiehať proces 

technologického prognózovania (technology foresight), ktorý 

umožní v procese implementácie projektu zhodnotiť smerovanie 

a v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a vývoja na 

úrovni jednotlivých CORE programov. To znamená, že samotné 

prierezové výskumné témy na úrovni zostanú nezmenené, ale 

bude možné meniť smerovanie jednotlivých parciálnych 

výskumných úloh v rámci nich podľa aktuálnych výsledkov, 

potrieb a vonkajších faktorov. Externé poradenské služby 

zamerané na technologické prognózovanie pomôžu vedeniu 

MediParku nastaviť smerovanie výskumu a vývoja hlavne za 

účelom udržateľnosti aj po skončení projektu.  

 

Predkladatelia projektu vnímajú mimoriadnu dôležitosť 

komunikácie kompetenčného centra a jeho dosiahnutých 

výsledkov smerom k externému prostrediu. Bude preto 

definovaná aj celková stratégia diseminácie výsledkov výskumu 

a vývoja, ale aj popularizácia samotných výskumných tém 

vzniknutého UVP. 

 

Čas: Dĺžka realizácie aktivity bude 30 mesiacov - počas celej 

doby realizácie projektu.  

 

Samotná aktivita pozostáva zo štyroch zložiek, ktoré prebiehajú 

paralelne: 

 

1. Zriadenie MediParku a jeho vedecký manažment počas 

trvania projektu 

2. Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu riadenia a 

rozvoja MediParku (rozvoj UVP smerom k modernému a 

medzinárodne uznávanému vedecko-technologickému 

parku v zmysle vzorov a relevantných skúseností zo 

zahraničia) a smerov jeho výskumu a jeho pravidelná 

aktualizácia (technologické prognózovanie) za pomoci 

externé dodaných konzultačných služieb 

3. Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja, vrátane 

popularizácie samotných CORE programov (prioritných 

výskumných tém) smerom k laickej a odbornej verejnosti 

4. Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná fáza procesu 

reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov 

pôsobiacich v renomovaných zahraničných vedeckých 

inštitúciách  

 

Vstupy:  Najvýznamnejší zástupcovia žiadateľa a partnerov, 

zahraniční členovia medzinárodnej vedeckej rady, ako aj externý 

poskytovateľ poradenských služieb z oblasti vedeckého 

manažmentu, ktorí budú tvoriť riadiace orgány MediParku (ako 

príklad orgánov uvádzame medzinárodnú vedeckú radu 

a správnu radu – pričom presná štruktúra interných orgánov 
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UVP bude definovaná po začatí implementácie projektu) na 

svojich pravidelných stretnutiach postupne vypracujú tzv. 

"blueprint" - návrh dlhodobých cieľov MediParku, zásady 

o disemináciea popularizácie získaných poznatkov a riešených 

tém a presné zásady riadenia ľudských zdrojov a špeciálne 

podpory mladých vedeckých pracovníkov v MediParku.  

 

Metóda: 

Zložka 1 Zriadenie MediParku 

V rámci zriadenia UVP pôjde o vytvorenie organizačných 

štruktúr pre potreby vedeckého manažmentu MediParku, 

vytvorenie systému bezproblémového fungovania a 

zabezpečenie jeho celkovej a finančnej udržateľnosti počas a aj 

po skončení trvania projektu založeného na ďalších projektoch 

financovaných z rôznych grantových schém na Slovensku, ako 

aj v zahraničí.  

 

Pod vedením vedúcich predstaviteľov MediParku budú 

odborným tímom žiadateľa a partnerov vypracované dokumenty 

slúžiace pre potreby zabezpečenia efektívneho každodenného 

fungovania UVP obsahujúce najmä:  

1. Definovanie pravidiel spolupráce medzi kooperujúcimi 

organizáciami, ako aj s externými partnermi (napríklad v 

rámci budovania Košíc ako vedeckého mesta) pre 

potreby zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti existencie 

MediParku; 

2. Vypracovanie štatútu MediParku  a jeho organizačnej 

štruktúry; 

3. Vytvorenie jednotlivých orgánov MediParku; 

4. Vytvorenie organizačného poriadku MediParku a 

pravidiel pre každodennú prevádzku UVP 

 

Pri založení UVP budú zohľadňované skúsenosti z budovania a 

vedeckého manažmentu obdobných vedeckých infraštruktúr v 

rámci ostatných štátov Európskej únie, ktoré majú 15-20 ročné 

skúsenosti s týmto typom manažmentu vedeckých aktívít s 

dôrazom na praktické výstupe pre prax. Rámcovú štruktúru a 

organizačnú schému UVP je uvedená v časti E1 opisu projektu - 

avšak jeho reálna podoba po začatí implementácie projektu sa 

môže v niektorých aspektoch líšiť – to bude výsledkom diskusie 

po začatí implementácie projektu. 

 

 

Zložka 2 Zadefinovanie dlhodobého strategického plánu 

rozvoja MediParku a kvalitný vedecký manažment UVP 

 

Po zriadení UVP bude dodávateľským spôsobom pri jednak 

nastavení jeho prvotného spôsobu fungovania, ako aj 

každodenného fungovania aj v oblastiach riadenia výskumu a 

vývoja v CORE programov MediParku po vzore skúseností zo 
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zahraničia prebiehať kontinuálna realizácia poradenských 

služieb v rámci časti externého vedeckého manažmentu centra. 

Predkladatelia projektu kladú prioritu tomu, aby bol od začiatku 

budovania MediParku využívaný fond skúsenosti z budovania 

obdobných vedeckých parkov zo zahraničia tak, ako to požaduje 

aj výzva, v rámci ktorej sa projekt predkladá. Toto je možné 

dosiahnuť len v rámci využitia externých konzultačných služieb, 

keďže takýto typ projektov na Slovensku zatiaľ realizovaný 

nebol. V rámci tejto zložky aktivity bude vypracovaný 

dokument o dlhodobých cieľoch MediParku s ohľadom na 

reálne výstupy výskumu a vývoja využiteľné hospodárskou 

praxou ako aj možnosti regionálnej a medzinárodnej spolupráce 

- Dlhodobý strategický, finančný a rozvojový plán MediParku - 

obsahujúci víziu rozvoja parku na obdobie do roku 2020.  

 

V rámci predkladaného projektu bude prebiehať za pomoci 

externých konzultačných služieb aj proces technologického 

prognózovania (technology foresight), ktorý umožní v procese 

implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a v prípade 

potreby modifikovať obsah výskumu a vývoja na úrovni 

jednotlivých CORE programov. To znamená, že samotné 

definované CORE programy na úrovni MediParku v ich 

základných názvoch zostanú nezmenené, ale bude možné meniť 

smerovanie jednotlivých parciálnych výskumných úloh v rámci 

nich podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a vonkajších faktorov. 

Technologické prognózovanie pomôžu nastaviť smerovanie 

výskumu v MediParku, hlavne za účelom udržateľnosti aj po 

skončení projektu. Uvedené zmeny nebudú mať dopad ani na 

rozpočet projektu a ani na jeho personálne obsadenie, avšak 

umožnia nutnú mieru flexibility v samotných výskumných 

aktivitách, bez ktorej by tieto nebolo možné realizovať.  

 

Súčasťou tejto zložky aktivity 1.1 bude aj denný vedecký 

manažment centra, za ktorý budú zodpovední najmä členovia 

riadiacich orgánov centra za pomoci externého subjektu 

dodávajúceho poradenské služby v zmysle vyššie popísaných 

postupov. 

 

Zložka 3 Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja 

MediParku a popularizácia jednotlivých CORE programov  

 Konferencie – vlastné 

 Konferencie – účasť 

 Dni otvorených dverí 

 Vedecké show/inovatívne formy komunikácie vedy 

smerom k laickej ale aj odbornej verejnosti 

 

Na to, aby MediPark mohol fungovať nielen ako regionálny 

rozvojový impulz, ale aj ako partner pre medzinárodné 

výskumno-vývojové aktivity a súčasne plniť aj úlohy v oblasti 

multiplikačných efektov svojej existencie, je potrebné kvalitným 
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profesionálnym spôsobom komunikovať jeho výsledky, 

dôležitosť a dôvod jeho existencie. Dodávka musí obsahovať 

poradenské služby komplexnej povahy, ktorých súčasťou bude 

vytvorenie a realizácia podlinkovej komunikačnej stratégie (PR), 

vrátané komplexnej komunikácie s médiami. Tiež musí byť 

vytvorené logo + dizajn manuál + dizajn web stránky pre 

potreby MediParku.  

 

Základné zložky popularizačných aktivít budú nasledovné 

(uvedená postupnosť bude zachovaná aj z pohľadu časovej 

súslednosti – od vypracovania presne definovanej stratégie – 

forma poradenskej činnosti - až po jej realizáciu zriadením 

„hands-on science centra, jeho vybavenia a realizácie 

konkrétnych popularizačných aktivít): 

 Komplexné mediálne poradenstvo, ktorého úvodnou 

fázou bude vypracovanie a navrhnutie komplexnej 

popularizačno-marketingovej stratégie UVP MediPark, 

ktorá bude pokrývať všetky aspekty aktivity 

o Návrh mediálnej kampane a v rámci nej aj nákup 

mediálneho priestoru tak, aby de facto existovala 

celoročná efektívna „reklama“ pre UVP 

MediPark – rozhlas, TV, internet, sociálne siete... 

o  Identifikovania vhodných aktivít a výsledkov 

výskumno-vývojovej činnosti pre popularizačné 

aktivity v zmysle zistených preferencií cieľových 

skupín 

 Vybudovania „Hands-on Science Centra“ na nosnú tému 

projektu, pričom pôjde o nasledovnú štruktúru výdavkov: 

o infraštruktúra centra – multimediálna technika 

o infraštruktúra centra – expozícia pre verejnosť 

a mládež, kreatívna dielňa, kde si mládež môže 

vyskúšať stať sa na chvíľu vedcom (exponáty 

budú mobilné a prezentovateľné aj mimo 

priestorov centra 

o  infraštruktúra centra – prototypy 

prezentovateľné pre potenciálnych odberateľov 

z praxe 

o  prevádzkové výdavky/spotrebný materiál na 

experimenty a pod. 

o  prevádzkové náklady na zapojenie sa do 

národných popularizačných aktivít, ako napr. Noc 

výskumníkov  

 Multimediálne a audiovizuálne diela, ako napr. „science 

media faces“ – osobnosti výskumného centra a pod. – 

ktoré budú prezentovateľné na rôznych popularizačných 

aktivitách 
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 Účasť na výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí 

 Účasť na odborných konferenciách doma a v zahraničí, 

ako aj organizácia výročných konferencií MediParku 

 

Pre dosiahnutie maximálnej profesionálnej úrovne 

popularizačných aktivít budú jej jednotlivé zložky dodané 

externou formou a v rámci popularizačných podujatí ich bude 

UVP využívať pre čo najúčinnejší dopad a dosah na cieľové 

skupiny. Externé dodávky budú realizované inštitúciou, ktorá 

má v oblasti popularizácie vedy rozsiahle skúsenosti.  

 

Poznámka: Ide o disemináciu odborných výsledkov výskumu a 

vývoja v rámci UVP a v žiadnom prípade nejde o prekrývanie sa 

s povinnou publicitou projektu.  

 

 

Zložka 4 Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná fáza procesu 

reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách  

 

Pri koncipovaní MediParku sa kladie z prirodzených dôvodov 

veľký dôraz aj na ľudské zdroje a to ako z hľadiska kvality tak aj 

kvantity. V priebehu realizácie jednotlivých aktivít, ktoré každá 

je vedená špičkovým vedeckým odborníkom a zúčastňuje sa na 

nej tím odborných pracovníkov budú obsadzované definované 

voľné pracovné pozície tak aby mohlo byť zaručené efektívne 

napredovanie a napĺňanie danej aktivity. Jedným z kľúčových 

zámerov je pritiahnuť mladú generáciu vedeckých pracovníkov 

k aktívnej participácií na aktivitách MediParku, čo bude 

zabezpečené vytvorením dostatočného počtu post-

doktorandských miest v rámci vytváraného MediParku.  

 

Súčasne v rámci internej politiky ľudských zdrojov a v závislosti 

od možností daných príslušnými legislatívnymi pravidlami 

Slovenskej republiky, bude ako priorita brané aj pritiahnutie 

zahraničných vedeckých pracovníkov - tak mladej generácie, 

ako aj renomovaných vedcov - zo zahraničia - do vedeckých 

tímov pôsobiacich v MediParku. 

 

Ďalším z kľúčových zámerov v oblasti ľudských zdrojov 

MediParku je nesporne aj reintegrácia slovenských vedeckých 

pracovníkov, ktorý sa v súčasnosti nachádzajú na výskumných 

a študijných pobytoch na renomovaných zahraničných 

vedeckých inštitúciách. Aktivita je aj v priamej spojitosti 

s diseminačnými aktivitami, obzvlášť s odborne ladenými 

výstupmi na konferenciách a iných vedeckých fórach smerom 

k odbornej verejnosti za účelom budovania pozitívneho obrazu 

MediParku ako špičkového renomovaného vedecko-

výskumného pracoviska. Konkrétne kvantitatívne ciele v tejto 
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oblasti nie sú definované, keďže sa nedá ani približne predvídať, 

koľko v zahraničí pôsobiach slovákov bude ochotných sa vrátiť 

na Slovensko a pôsobiť v rámci MediParku. 

 

Výstupy:  

Zložka 1: výstup – základy moderného a efektívne 

fungujúceho univerzitného vedeckého parku ako platformy 

efektívnej spolupráce medzi akademickým a 

podnikateľského sektorom  

 

Výstupom tejto zložky aktivity budú základy efektívne 

fungujúceho UVP (základy z toho dôvodu, že predkladaný 

projekt sa chápe ako prvá etapa budovania MediParku a jeho 

samotné dobudovanie bude realizované v horizonte do roku 

2020 aj v rámci ďalšieho projektu financovaného z verejných 

zdrojov, resp. z nového Operačného programu pre nové 

programové obdobie zameraného za budovanie vedeckej 

infraštruktúry), pričom budú vytvorené organizačné jednotky 

MediParku a pravidlá ich riadenia a fungovania v zmyslej 

najlepšej praxe zo zahraničia.  

 

 

Zložka 2: Výstup – efektívny a flexibilný denný vedecký 

manažment MediParku 

 

Výstupom tejto zložky bude: 

 Dlhodobý strategický plán rozvoja MediParku - dokument / 

štúdia a implementačný plán, nastavenie systému 

komponentov MediParku (konkrétne miesta, interné 

inštitúcie, spôsob fungovania), vnútorné nastavenie 

jednotlivých komponentov MediParku aj s ohľadom na na 

dlhodobý cieľ budovať vedecko-technologický park 

(inkubátor, kancelária pre technologický transfer, atď. - vo 

väzbe na aktivitu 1.2 predkladaného projektu), nastavenie 

presných pravidiel a systému riadenia, návrh detailného 

postupu krokov pri realizovaní navrhnutej stratégie, detailný 

popis nákladov a návrh financovania (zdrojov, postupnosť 

krokov), výber a zabezpečenie medzinárodných partnerov, 

vrátane komunikácie s nimi  

 Fungovanie denného manažmentu MediParku v zmysle 

vyššie uvedeného za pomoci externých poradenských 

služieb  

 Proces technologického prognózovania ako metódy 

zabezpečenia prepojenosti výskumno-vývojových aktivít 

MediParku na medzinárodné trendy a potreby praxe 

 

 

Zložka 3 Diseminácia výsledkov výskumu a vývoja 

kompetenčného centra 
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Základným „produktom“ popularizačných aktivít bude celkové 

zvýšenie záujmu verejnosti o prioritné smery výskumno-

vývojových aktivít UVP a všeobecné a aj médiami 

prezentované uznanie dôležitosti a celkovej prospešnosti UVP 

pre rozvoj spoločnosti a hospodárstva.   

 

Tento výstup bude meraný počtom účastníkov na podujatiach 

realizovaných MediParkom v rámci jeho politiky diseminácie. 

  

Zložka 4 Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná fáza procesu 

reintegrácie slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných vedeckých inštitúciách 

 

Základným výstupom tejto zložky budú otvorené pozície pre 

post-doktorandov/mladých vedeckých pracovníkov, ako aj 

špičkových vedeckých pracovníkov, kde bude eminentný zámer 

ich prioritne obsadiť slovenskými vedeckými pracovníkmi, ktorí 

v súčasnosti pôsobia na renomovaných zahraničných 

inštitúciách. Spôsob merania tohto výstupu sa bude opierať 

o počty takto vytvorených pozícií. 

 

Previazanosť na iné aktivity projektu: 

Aktivita bude úzko previazaná na ďalšie aktivity predkladaného 

projektu. V prvom rade bude mať vplyv na priamu realizáciu 

výskumno-vývojových aktivít realizovaných v rámci výskumno-

vývojového špecifického cieľa projektu. Súčasne bude v priamej 

väzbe na samostatnú aktivitu venovanú problematike transferu 

technológií a ochrane duševného vlastníctva. 

 

Súčasťou procesu zriadenia MediParku sú aj nevyhnutné 

stavebné úpravy a obstaranie a pilotná prevádzka nevyhnutnej 

výskumnej infraštruktúry, ako prvej etapy budovania 

infraštruktúry MediParku. Týmto sa zabezpečí aj funkčná 

podpora výskumu a vývoja tak, aby MediPark a jeho výskumné 

tímy boli dôstojným partnerom pre špičkové tímy a výskumné 

centrá/parky podobného zamerania v zahraničí – najmä 

v Európskom výskumnom priestore - a prostredníctvom 

modernej infraštruktúry mohol poskytovať špičkové výsledky 

aplikovaného výskumu orientovaného na reálne využitie 

výsledkov v hospodárstve/praxi – týmto je zabezpečená aj 

priama väzba na aktivity v rámci špecifického cieľa 2, ktorý 

pokrýva zriadenie MediParku v rámci fyzickej infraštruktúry. 

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výsledkom aktivity bude: 

 Vytvorený a fungujúci univerzitný vedecký park - Medipark 

- v jeho prvej fáze budovania - ktorý bude mať priame väzby 

na už fungujúce výskumné centrá podporené z Operačného 

programu Výskum a vývoj, čim sa zabezpečí synergický 

efekt. Vzniknutý UVP bude mať zadefinovanú formálnu 

štruktúru. 
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 Zavedené proces vedeckého manažmentu MediParku vo 

vzore najlepšej praxe zo zahraničia 

 Vytvorené pracovné miesta pre mladých vedeckých 

pracovníkov 

 

Výstupy popularizačných aktivít budú nasledovné:  

 Spracované podklady pre verejné obstarávanie externých 

dodávateľov služieb a produktov nevyhnutných pre 

zabezpečenie realizácie popularizačných aktivít; 

 Komunikačná stratégia UVP, ktorej súčasťou bude aj 

analýzu súčasného stavu popularizácie vedy a techniky 

v rámci UVP v prioritných témach výskumu a vývoja 

a prieskum verejnej mienky; 

 Mediálne plány, mediálne partnerstvá, tlačové správy; 

 Reklamné spoty, upútavky; 

 Priebežné analýzy zásahu mediálnej kampane 

 Populárno-vedecké publikácie 

 Zrealizované vedecko-popularizačné podujatia 

a výstupy, ktoré sú súčasťou takýchto podujatí 

(audiovizuálne záznamy z uskutočnených podujatí 

vhodné pre ďalšiu distribúciu a zverejnenie na webovej 

stránke; sprievodné materiály k podujatiam vo forme 

tlačených aj elektronických informačných dokumentov)  

 Audiovizuálne diela a iné mediálne produkty 

 Nakúpený mediálny priestor vo verejnoprávnych 

i komerčných médiách (TV, rozhlas), v printových 

médiách a na internete 

 Vytvorené, napĺňané a pravidelne aktualizované stránky 

a komunikačné kanály zriadené na populárnych 

sociálnych sieťach 

 Hands-on Science centrum a a putovná vedecká 

expozícia 

 Záverečná správa o popularizačných aktivitách, vrátane 

analýzy efektivity popularizačných nástrojov, podporená 

záverečným prieskumom verejnej mienky 

 

Presné počty jednotlivých diel a produktov budú spresnené 

na základe špecifických potrieb cieľových skupín, 

a požiadaviek populácie s ohľadom na výsledky prieskumu 

verejnej mienky, ako aj odporúčania mediálnej stratégia 

a konkrétne mediálne plány a mediálne aktivity. Uvedenie 

presných počtov v tejto etape by následne počas 

implementácie projektu mohlo spôsobiť ťažkosti 

s implementáciou popularizačných aktivít. 

 

Tieto dokumenty budú obstarané a dodané externe. 

 

Realizácia aktivity 1.1 zlepší: 

 prepojenie vedecko-výskumných pracovísk akademických 
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partnerov a priemyselnej sféry, 

 výmenu informácií a spoluprácu na výskumných projektoch, 

 využitie prístrojovej techniky, ktoré umožní komplexné 

riešenie výskumných problémov praxe,  

 výchove odborníkov, 

 zapájanie pracovníkov výskumného tímu do výskumných 

projektov s hospodárskou praxou ako aj do medzinárodnej 

spolupráce. 

 

 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

1 897 560,00 € 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: V rámci aktivity dôjde k zriadeniu 

samotného univerzitného vedeckého parku 

(ďalej "UVP") MediParku, definovaniu jeho 

dlhodobého strategického výskumného plánu 

a súčasne bude zabezpečený efektívny vedecký 

manažment centra (poznámka: ide o odbornú 

aktivitu, ktorá v žiadnom smere a v žiadnej 

svojej časti nesúvisí s administrovaním 

samotného predkladaného projektu).  Účelom 

zriadenia UVP je zabezpečenie efektívnej 

a dlhodobej spolupráce medzi žiadateľom 

a akademickými partnermi na jednej strane 

a priemyselnými partnermi na strane druhej.  

 

Účelom zadefinovania dlhodobého strategického 

plánu rozvoja MediParku  je určiť jasnú víziu 

a smerovanie výskumu UVP v prepojení na 

medzinárodné a národné priority ako aj priority 

jednotlivých partnerov projektu a súčasne 

definovanie mechanizmu zmien tematických 

priorít a smerov výskumu a vývoja vzhľadom na 

aktuálne potreby praxe.  

 

V rámci predkladaného projektu bude prebiehať 

proces technologického prognózovania 

(technology foresight), ktorý umožní v procese 

implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a 

v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a 

vývoja na úrovni jednotlivých CORE 

programov. To znamená, že samotné prierezové 

výskumné témy na úrovni zostanú nezmenené, 

ale bude možné meniť smerovanie jednotlivých 

parciálnych výskumných úloh v rámci nich 

podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a 

vonkajších faktorov. Externé poradenské služby 

83,33% 
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zamerané na technologické prognózovanie 

pomôžu vedeniu MediParku nastaviť smerovanie 

výskumu a vývoja hlavne za účelom 

udržateľnosti aj po skončení projektu.  

 

Predkladatelia projektu vnímajú mimoriadnu 

dôležitosť komunikácie kompetenčného centra 

a jeho dosiahnutých výsledkov smerom 

k externému prostrediu. Bude preto definovaná 

aj celková stratégia diseminácie výsledkov 

výskumu a vývoja, ale aj popularizácia 

samotných výskumných tém vzniknutého UVP. 

 

Čas: Dĺžka realizácie aktivity bude 30 mesiacov 

- počas celej doby realizácie projektu.  

 

Samotná aktivita pozostáva zo štyroch zložiek, 

ktoré prebiehajú paralelne: 

 

5. Zriadenie MediParku a jeho vedecký 

manažment počas trvania projektu 

6. Zadefinovanie dlhodobého strategického 

plánu riadenia a rozvoja MediParku 

(rozvoj UVP smerom k modernému a 

medzinárodne uznávanému vedecko-

technologickému parku v zmysle vzorov 

a relevantných skúseností zo zahraničia) 

a smerov jeho výskumu a jeho pravidelná 

aktualizácia (technologické 

prognózovanie) za pomoci externé 

dodaných konzultačných služieb 

7. Diseminácia výsledkov výskumu a 

vývoja, vrátane popularizácie samotných 

CORE programov (prioritných 

výskumných tém) smerom k laickej 

a odbornej verejnosti 

8. Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná fáza 

procesu reintegrácie slovenských 

vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných 

vedeckých inštitúciách  

 

Vstupy:  Najvýznamnejší zástupcovia žiadateľa 

a partnerov, zahraniční členovia medzinárodnej 

vedeckej rady, ako aj externý poskytovateľ 

poradenských služieb z oblasti vedeckého 

manažmentu, ktorí budú tvoriť riadiace orgány 

MediParku (ako príklad orgánov uvádzame 

medzinárodnú vedeckú radu a správnu radu – 

pričom presná štruktúra interných orgánov UVP 
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bude definovaná po začatí implementácie 

projektu) na svojich pravidelných stretnutiach 

postupne vypracujú tzv. "blueprint" - návrh 

dlhodobých cieľov MediParku, zásady 

o disemináciea popularizácie získaných 

poznatkov a riešených tém a presné 

zásady riadenia ľudských zdrojov a špeciálne 

podpory mladých vedeckých pracovníkov v 

MediParku.  

 

Metóda: 

Zložka 1 Zriadenie MediParku 

V rámci zriadenia UVP pôjde o vytvorenie 

organizačných štruktúr pre potreby vedeckého 

manažmentu MediParku, vytvorenie systému 

bezproblémového fungovania a zabezpečenie 

jeho celkovej a finančnej udržateľnosti počas a 

aj po skončení trvania projektu založeného na 

ďalších projektoch financovaných z rôznych 

grantových schém na Slovensku, ako aj v 

zahraničí.  

 

Pod vedením vedúcich predstaviteľov 

MediParku budú odborným tímom žiadateľa a 

partnerov vypracované dokumenty slúžiace pre 

potreby zabezpečenia efektívneho každodenného 

fungovania UVP obsahujúce najmä:  

5. Definovanie pravidiel spolupráce medzi 

kooperujúcimi organizáciami, ako aj s 

externými partnermi (napríklad v rámci 

budovania Košíc ako vedeckého mesta) 

pre potreby zabezpečenia dlhodobej 

udržateľnosti existencie MediParku; 

6. Vypracovanie štatútu MediParku  a jeho 

organizačnej štruktúry; 

7. Vytvorenie jednotlivých orgánov 

MediParku; 

8. Vytvorenie organizačného poriadku 

MediParku a pravidiel pre každodennú 

prevádzku UVP 

 

Pri založení UVP budú zohľadňované skúsenosti 

z budovania a vedeckého manažmentu 

obdobných vedeckých infraštruktúr v rámci 

ostatných štátov Európskej únie, ktoré majú 15-

20 ročné skúsenosti s týmto typom manažmentu 

vedeckých aktívít s dôrazom na praktické 

výstupe pre prax. Rámcovú štruktúru a 

organizačnú schému UVP je uvedená v časti E1 

opisu projektu - avšak jeho reálna podoba po 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

začatí implementácie projektu sa môže v 

niektorých aspektoch líšiť – to bude výsledkom 

diskusie po začatí implementácie projektu. 

 

 

Zložka 2 Zadefinovanie dlhodobého 

strategického plánu rozvoja MediParku a 

kvalitný vedecký manažment UVP 

 

Po zriadení UVP bude dodávateľským spôsobom 

pri jednak nastavení jeho prvotného spôsobu 

fungovania, ako aj každodenného fungovania aj 

v oblastiach riadenia výskumu a vývoja v CORE 

programov MediParku po vzore skúseností zo 

zahraničia prebiehať kontinuálna realizácia 

poradenských služieb v rámci časti externého 

vedeckého manažmentu centra. Predkladatelia 

projektu kladú prioritu tomu, aby bol od začiatku 

budovania MediParku využívaný fond 

skúsenosti z budovania obdobných vedeckých 

parkov zo zahraničia tak, ako to požaduje aj 

výzva, v rámci ktorej sa projekt predkladá. Toto 

je možné dosiahnuť len v rámci využitia 

externých konzultačných služieb, keďže takýto 

typ projektov na Slovensku zatiaľ realizovaný 

nebol. V rámci tejto zložky aktivity bude 

vypracovaný dokument o dlhodobých cieľoch 

MediParku s ohľadom na reálne výstupy 

výskumu a vývoja využiteľné hospodárskou 

praxou ako aj možnosti regionálnej a 

medzinárodnej spolupráce - Dlhodobý 

strategický, finančný a rozvojový plán 

MediParku - obsahujúci víziu rozvoja parku na 

obdobie do roku 2020.  

 

V rámci predkladaného projektu bude prebiehať 

za pomoci externých konzultačných služieb aj 

proces technologického prognózovania 

(technology foresight), ktorý umožní v procese 

implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a 

v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a 

vývoja na úrovni jednotlivých CORE 

programov. To znamená, že samotné definované 

CORE programy na úrovni MediParku v ich 

základných názvoch zostanú nezmenené, ale 

bude možné meniť smerovanie jednotlivých 

parciálnych výskumných úloh v rámci nich 

podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a 

vonkajších faktorov. Technologické 

prognózovanie pomôžu nastaviť smerovanie 
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výskumu v MediParku, hlavne za účelom 

udržateľnosti aj po skončení projektu. Uvedené 

zmeny nebudú mať dopad ani na rozpočet 

projektu a ani na jeho personálne obsadenie, 

avšak umožnia nutnú mieru flexibility v 

samotných výskumných aktivitách, bez ktorej by 

tieto nebolo možné realizovať.  

 

Súčasťou tejto zložky aktivity 1.1 bude aj denný 

vedecký manažment centra, za ktorý budú 

zodpovední najmä členovia riadiacich orgánov 

centra za pomoci externého subjektu 

dodávajúceho poradenské služby v zmysle 

vyššie popísaných postupov. 

 

Zložka 3 Diseminácia výsledkov výskumu 

a vývoja MediParku a popularizácia 

jednotlivých CORE programov  

 Konferencie – vlastné 

 Konferencie – účasť 

 Dni otvorených dverí 

 Vedecké show/inovatívne formy 

komunikácie vedy smerom k laickej ale 

aj odbornej verejnosti 

 

Na to, aby MediPark mohol fungovať nielen ako 

regionálny rozvojový impulz, ale aj ako partner 

pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity a 

súčasne plniť aj úlohy v oblasti multiplikačných 

efektov svojej existencie, je potrebné kvalitným 

profesionálnym spôsobom komunikovať jeho 

výsledky, dôležitosť a dôvod jeho existencie. 

Dodávka musí obsahovať poradenské služby 

komplexnej povahy, ktorých súčasťou bude 

vytvorenie a realizácia podlinkovej 

komunikačnej stratégie (PR), vrátané 

komplexnej komunikácie s médiami. Tiež musí 

byť vytvorené logo + dizajn manuál + dizajn 

web stránky pre potreby MediParku.  

 

Základné zložky popularizačných aktivít budú 

nasledovné (uvedená postupnosť bude 

zachovaná aj z pohľadu časovej súslednosti – od 

vypracovania presne definovanej stratégie – 

forma poradenskej činnosti - až po jej realizáciu 

zriadením „hands-on science centra, jeho 

vybavenia a realizácie konkrétnych 

popularizačných aktivít): 

 Komplexné mediálne poradenstvo, 

ktorého úvodnou fázou bude 
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vypracovanie a navrhnutie komplexnej 

popularizačno-marketingovej stratégie 

UVP MediPark, ktorá bude pokrývať 

všetky aspekty aktivity 

o Návrh mediálnej kampane 

a v rámci nej aj nákup 

mediálneho priestoru tak, aby de 

facto existovala celoročná 

efektívna „reklama“ pre UVP 

MediPark – rozhlas, TV, internet, 

sociálne siete... 

o  Identifikovania vhodných aktivít 

a výsledkov výskumno-vývojovej 

činnosti pre popularizačné 

aktivity v zmysle zistených 

preferencií cieľových skupín 

 Vybudovania „Hands-on Science Centra“ 

na nosnú tému projektu, pričom pôjde 

o nasledovnú štruktúru výdavkov: 

o infraštruktúra centra – 

multimediálna technika 

o infraštruktúra centra – expozícia 

pre verejnosť a mládež, kreatívna 

dielňa, kde si mládež môže 

vyskúšať stať sa na chvíľu 

vedcom (exponáty budú mobilné 

a prezentovateľné aj mimo 

priestorov centra 

o  infraštruktúra centra – prototypy 

prezentovateľné pre 

potenciálnych odberateľov 

z praxe 

o  prevádzkové výdavky/spotrebný 

materiál na experimenty a pod. 

o  prevádzkové náklady na 

zapojenie sa do národných 

popularizačných aktivít, ako napr. 

Noc výskumníkov  

 Multimediálne a audiovizuálne diela, ako 

napr. „science media faces“ – osobnosti 

výskumného centra a pod. – ktoré budú 

prezentovateľné na rôznych 

popularizačných aktivitách 

 Účasť na výstavách a veľtrhoch doma a v 

zahraničí 
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 Účasť na odborných konferenciách doma 

a v zahraničí, ako aj organizácia 

výročných konferencií MediParku 

 

Pre dosiahnutie maximálnej profesionálnej 

úrovne popularizačných aktivít budú jej 

jednotlivé zložky dodané externou formou 

a v rámci popularizačných podujatí ich bude 

UVP využívať pre čo najúčinnejší dopad a dosah 

na cieľové skupiny. Externé dodávky budú 

realizované inštitúciou, ktorá má v oblasti 

popularizácie vedy rozsiahle skúsenosti.  

 

Poznámka: Ide o disemináciu odborných 

výsledkov výskumu a vývoja v rámci UVP a v 

žiadnom prípade nejde o prekrývanie sa s 

povinnou publicitou projektu.  

 

 

Zložka 4 Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná 

fáza procesu reintegrácie slovenských 

vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných vedeckých 

inštitúciách  

 

Pri koncipovaní MediParku sa kladie 

z prirodzených dôvodov veľký dôraz aj na 

ľudské zdroje a to ako z hľadiska kvality tak aj 

kvantity. V priebehu realizácie jednotlivých 

aktivít, ktoré každá je vedená špičkovým 

vedeckým odborníkom a zúčastňuje sa na nej 

tím odborných pracovníkov budú obsadzované 

definované voľné pracovné pozície tak aby 

mohlo byť zaručené efektívne napredovanie 

a napĺňanie danej aktivity. Jedným z kľúčových 

zámerov je pritiahnuť mladú generáciu 

vedeckých pracovníkov k aktívnej participácií na 

aktivitách MediParku, čo bude zabezpečené 

vytvorením dostatočného počtu post-

doktorandských miest v rámci vytváraného 

MediParku.  

 

Súčasne v rámci internej politiky ľudských 

zdrojov a v závislosti od možností daných 

príslušnými legislatívnymi pravidlami 

Slovenskej republiky, bude ako priorita brané aj 

pritiahnutie zahraničných vedeckých 

pracovníkov - tak mladej generácie, ako aj 

renomovaných vedcov - zo zahraničia - do 

vedeckých tímov pôsobiacich v MediParku. 
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Ďalším z kľúčových zámerov v oblasti ľudských 

zdrojov MediParku je nesporne aj reintegrácia 

slovenských vedeckých pracovníkov, ktorý sa 

v súčasnosti nachádzajú na výskumných 

a študijných pobytoch na renomovaných 

zahraničných vedeckých inštitúciách. Aktivita je 

aj v priamej spojitosti s diseminačnými 

aktivitami, obzvlášť s odborne ladenými 

výstupmi na konferenciách a iných vedeckých 

fórach smerom k odbornej verejnosti za účelom 

budovania pozitívneho obrazu MediParku ako 

špičkového renomovaného vedecko-

výskumného pracoviska. Konkrétne 

kvantitatívne ciele v tejto oblasti nie sú 

definované, keďže sa nedá ani približne 

predvídať, koľko v zahraničí pôsobiach slovákov 

bude ochotných sa vrátiť na Slovensko a pôsobiť 

v rámci MediParku. 

 

Výstupy:  

Zložka 1: výstup – základy moderného 

a efektívne fungujúceho univerzitného 

vedeckého parku ako platformy efektívnej 

spolupráce medzi akademickým a 

podnikateľského sektorom  

 

Výstupom tejto zložky aktivity budú základy 

efektívne fungujúceho UVP (základy z toho 

dôvodu, že predkladaný projekt sa chápe ako 

prvá etapa budovania MediParku a jeho samotné 

dobudovanie bude realizované v horizonte do 

roku 2020 aj v rámci ďalšieho projektu 

financovaného z verejných zdrojov, resp. z 

nového Operačného programu pre nové 

programové obdobie zameraného za budovanie 

vedeckej infraštruktúry), pričom budú vytvorené 

organizačné jednotky MediParku a pravidlá ich 

riadenia a fungovania v zmyslej najlepšej praxe 

zo zahraničia.  

 

 

Zložka 2: Výstup – efektívny a flexibilný 

denný vedecký manažment MediParku 

 

Výstupom tejto zložky bude: 

 Dlhodobý strategický plán rozvoja 

MediParku - dokument / štúdia a 

implementačný plán, nastavenie systému 

komponentov MediParku (konkrétne miesta, 
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interné inštitúcie, spôsob fungovania), 

vnútorné nastavenie jednotlivých 

komponentov MediParku aj s ohľadom na na 

dlhodobý cieľ budovať vedecko-

technologický park (inkubátor, kancelária 

pre technologický transfer, atď. - vo väzbe na 

aktivitu 1.2 predkladaného projektu), 

nastavenie presných pravidiel a systému 

riadenia, návrh detailného postupu krokov 

pri realizovaní navrhnutej stratégie, detailný 

popis nákladov a návrh financovania 

(zdrojov, postupnosť krokov), výber a 

zabezpečenie medzinárodných partnerov, 

vrátane komunikácie s nimi  

 Fungovanie denného manažmentu 

MediParku v zmysle vyššie uvedeného za 

pomoci externých poradenských služieb  

 Proces technologického prognózovania ako 

metódy zabezpečenia prepojenosti 

výskumno-vývojových aktivít MediParku na 

medzinárodné trendy a potreby praxe 

 

 

Zložka 3 Diseminácia výsledkov výskumu 

a vývoja kompetenčného centra 

 

Základným „produktom“ popularizačných 

aktivít bude celkové zvýšenie záujmu verejnosti 

o prioritné smery výskumno-vývojových aktivít 

UVP a všeobecné a aj médiami 

prezentované uznanie dôležitosti a celkovej 

prospešnosti UVP pre rozvoj spoločnosti 

a hospodárstva.   

 

Tento výstup bude meraný počtom účastníkov na 

podujatiach realizovaných MediParkom v rámci 

jeho politiky diseminácie. 

  

Zložka 4 Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná 

fáza procesu reintegrácie slovenských 

vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných vedeckých 

inštitúciách 

 

Základným výstupom tejto zložky budú otvorené 

pozície pre post-doktorandov/mladých 

vedeckých pracovníkov, ako aj špičkových 

vedeckých pracovníkov, kde bude eminentný 

zámer ich prioritne obsadiť slovenskými 

vedeckými pracovníkmi, ktorí v súčasnosti 
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pôsobia na renomovaných zahraničných 

inštitúciách. Spôsob merania tohto výstupu sa 

bude opierať o počty takto vytvorených pozícií. 

 

Previazanosť na iné aktivity projektu: 

Aktivita bude úzko previazaná na ďalšie aktivity 

predkladaného projektu. V prvom rade bude mať 

vplyv na priamu realizáciu výskumno-

vývojových aktivít realizovaných v rámci 

výskumno-vývojového špecifického cieľa 

projektu. Súčasne bude v priamej väzbe na 

samostatnú aktivitu venovanú problematike 

transferu technológií a ochrane duševného 

vlastníctva. 

 

Súčasťou procesu zriadenia MediParku sú aj 

nevyhnutné stavebné úpravy a obstaranie 

a pilotná prevádzka nevyhnutnej výskumnej 

infraštruktúry, ako prvej etapy budovania 

infraštruktúry MediParku. Týmto sa zabezpečí aj 

funkčná podpora výskumu a vývoja tak, aby 

MediPark a jeho výskumné tímy boli dôstojným 

partnerom pre špičkové tímy a výskumné 

centrá/parky podobného zamerania v zahraničí – 

najmä v Európskom výskumnom priestore - 

a prostredníctvom modernej infraštruktúry 

mohol poskytovať špičkové výsledky 

aplikovaného výskumu orientovaného na reálne 

využitie výsledkov v hospodárstve/praxi – týmto 

je zabezpečená aj priama väzba na aktivity 

v rámci špecifického cieľa 2, ktorý pokrýva 

zriadenie MediParku v rámci fyzickej 

infraštruktúry. 

 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

nerelevantné 0% 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

Funkcia: V rámci aktivity dôjde k zriadeniu 

samotného univerzitného vedeckého parku 

(ďalej "UVP") MediParku, definovaniu jeho 

dlhodobého strategického výskumného plánu 

a súčasne bude zabezpečený efektívny vedecký 

manažment centra (poznámka: ide o odbornú 

aktivitu, ktorá v žiadnom smere a v žiadnej 

svojej časti nesúvisí s administrovaním 

samotného predkladaného projektu).  Účelom 

zriadenia UVP je zabezpečenie efektívnej 

a dlhodobej spolupráce medzi žiadateľom 

16,67 % 
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a akademickými partnermi na jednej strane 

a priemyselnými partnermi na strane druhej.  

 

Účelom zadefinovania dlhodobého strategického 

plánu rozvoja MediParku  je určiť jasnú víziu 

a smerovanie výskumu UVP v prepojení na 

medzinárodné a národné priority ako aj priority 

jednotlivých partnerov projektu a súčasne 

definovanie mechanizmu zmien tematických 

priorít a smerov výskumu a vývoja vzhľadom na 

aktuálne potreby praxe.  

 

V rámci predkladaného projektu bude prebiehať 

proces technologického prognózovania 

(technology foresight), ktorý umožní v procese 

implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a 

v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a 

vývoja na úrovni jednotlivých CORE 

programov. To znamená, že samotné prierezové 

výskumné témy na úrovni zostanú nezmenené, 

ale bude možné meniť smerovanie jednotlivých 

parciálnych výskumných úloh v rámci nich 

podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a 

vonkajších faktorov. Externé poradenské služby 

zamerané na technologické prognózovanie 

pomôžu vedeniu MediParku nastaviť smerovanie 

výskumu a vývoja hlavne za účelom 

udržateľnosti aj po skončení projektu.  

 

Predkladatelia projektu vnímajú mimoriadnu 

dôležitosť komunikácie kompetenčného centra 

a jeho dosiahnutých výsledkov smerom 

k externému prostrediu. Bude preto definovaná 

aj celková stratégia diseminácie výsledkov 

výskumu a vývoja, ale aj popularizácia 

samotných výskumných tém vzniknutého UVP. 

 

Čas: Dĺžka realizácie aktivity bude 30 mesiacov 

- počas celej doby realizácie projektu.  

 

Samotná aktivita pozostáva zo štyroch zložiek, 

ktoré prebiehajú paralelne: 

 

9. Zriadenie MediParku a jeho vedecký 

manažment počas trvania projektu 

10. Zadefinovanie dlhodobého strategického 

plánu riadenia a rozvoja MediParku 

(rozvoj UVP smerom k modernému a 

medzinárodne uznávanému vedecko-

technologickému parku v zmysle vzorov 
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a relevantných skúseností zo zahraničia) 

a smerov jeho výskumu a jeho pravidelná 

aktualizácia (technologické 

prognózovanie) za pomoci externé 

dodaných konzultačných služieb 

11. Diseminácia výsledkov výskumu a 

vývoja, vrátane popularizácie samotných 

CORE programov (prioritných 

výskumných tém) smerom k laickej 

a odbornej verejnosti 

12. Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná fáza 

procesu reintegrácie slovenských 

vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných 

vedeckých inštitúciách  

 

Vstupy:  Najvýznamnejší zástupcovia žiadateľa 

a partnerov, zahraniční členovia medzinárodnej 

vedeckej rady, ako aj externý poskytovateľ 

poradenských služieb z oblasti vedeckého 

manažmentu, ktorí budú tvoriť riadiace orgány 

MediParku (ako príklad orgánov uvádzame 

medzinárodnú vedeckú radu a správnu radu – 

pričom presná štruktúra interných orgánov UVP 

bude definovaná po začatí implementácie 

projektu) na svojich pravidelných stretnutiach 

postupne vypracujú tzv. "blueprint" - návrh 

dlhodobých cieľov MediParku, zásady 

o disemináciea popularizácie získaných 

poznatkov a riešených tém a presné 

zásady riadenia ľudských zdrojov a špeciálne 

podpory mladých vedeckých pracovníkov v 

MediParku.  

 

Metóda: 

Zložka 1 Zriadenie MediParku 

V rámci zriadenia UVP pôjde o vytvorenie 

organizačných štruktúr pre potreby vedeckého 

manažmentu MediParku, vytvorenie systému 

bezproblémového fungovania a zabezpečenie 

jeho celkovej a finančnej udržateľnosti počas a 

aj po skončení trvania projektu založeného na 

ďalších projektoch financovaných z rôznych 

grantových schém na Slovensku, ako aj v 

zahraničí.  

 

Pod vedením vedúcich predstaviteľov 

MediParku budú odborným tímom žiadateľa a 

partnerov vypracované dokumenty slúžiace pre 

potreby zabezpečenia efektívneho každodenného 
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fungovania UVP obsahujúce najmä:  

9. Definovanie pravidiel spolupráce medzi 

kooperujúcimi organizáciami, ako aj s 

externými partnermi (napríklad v rámci 

budovania Košíc ako vedeckého mesta) 

pre potreby zabezpečenia dlhodobej 

udržateľnosti existencie MediParku; 

10. Vypracovanie štatútu MediParku  a jeho 

organizačnej štruktúry; 

11. Vytvorenie jednotlivých orgánov 

MediParku; 

12. Vytvorenie organizačného poriadku 

MediParku a pravidiel pre každodennú 

prevádzku UVP 

 

Pri založení UVP budú zohľadňované skúsenosti 

z budovania a vedeckého manažmentu 

obdobných vedeckých infraštruktúr v rámci 

ostatných štátov Európskej únie, ktoré majú 15-

20 ročné skúsenosti s týmto typom manažmentu 

vedeckých aktívít s dôrazom na praktické 

výstupe pre prax. Rámcovú štruktúru a 

organizačnú schému UVP je uvedená v časti E1 

opisu projektu - avšak jeho reálna podoba po 

začatí implementácie projektu sa môže v 

niektorých aspektoch líšiť – to bude výsledkom 

diskusie po začatí implementácie projektu. 

 

 

Zložka 2 Zadefinovanie dlhodobého 

strategického plánu rozvoja MediParku a 

kvalitný vedecký manažment UVP 

 

Po zriadení UVP bude dodávateľským spôsobom 

pri jednak nastavení jeho prvotného spôsobu 

fungovania, ako aj každodenného fungovania aj 

v oblastiach riadenia výskumu a vývoja v CORE 

programov MediParku po vzore skúseností zo 

zahraničia prebiehať kontinuálna realizácia 

poradenských služieb v rámci časti externého 

vedeckého manažmentu centra. Predkladatelia 

projektu kladú prioritu tomu, aby bol od začiatku 

budovania MediParku využívaný fond 

skúsenosti z budovania obdobných vedeckých 

parkov zo zahraničia tak, ako to požaduje aj 

výzva, v rámci ktorej sa projekt predkladá. Toto 

je možné dosiahnuť len v rámci využitia 

externých konzultačných služieb, keďže takýto 

typ projektov na Slovensku zatiaľ realizovaný 

nebol. V rámci tejto zložky aktivity bude 
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vypracovaný dokument o dlhodobých cieľoch 

MediParku s ohľadom na reálne výstupy 

výskumu a vývoja využiteľné hospodárskou 

praxou ako aj možnosti regionálnej a 

medzinárodnej spolupráce - Dlhodobý 

strategický, finančný a rozvojový plán 

MediParku - obsahujúci víziu rozvoja parku na 

obdobie do roku 2020.  

 

V rámci predkladaného projektu bude prebiehať 

za pomoci externých konzultačných služieb aj 

proces technologického prognózovania 

(technology foresight), ktorý umožní v procese 

implementácie projektu zhodnotiť smerovanie a 

v prípade potreby modifikovať obsah výskumu a 

vývoja na úrovni jednotlivých CORE 

programov. To znamená, že samotné definované 

CORE programy na úrovni MediParku v ich 

základných názvoch zostanú nezmenené, ale 

bude možné meniť smerovanie jednotlivých 

parciálnych výskumných úloh v rámci nich 

podľa aktuálnych výsledkov, potrieb a 

vonkajších faktorov. Technologické 

prognózovanie pomôžu nastaviť smerovanie 

výskumu v MediParku, hlavne za účelom 

udržateľnosti aj po skončení projektu. Uvedené 

zmeny nebudú mať dopad ani na rozpočet 

projektu a ani na jeho personálne obsadenie, 

avšak umožnia nutnú mieru flexibility v 

samotných výskumných aktivitách, bez ktorej by 

tieto nebolo možné realizovať.  

 

Súčasťou tejto zložky aktivity 1.1 bude aj denný 

vedecký manažment centra, za ktorý budú 

zodpovední najmä členovia riadiacich orgánov 

centra za pomoci externého subjektu 

dodávajúceho poradenské služby v zmysle 

vyššie popísaných postupov. 

 

Zložka 3 Diseminácia výsledkov výskumu 

a vývoja MediParku a popularizácia 

jednotlivých CORE programov  

 Konferencie – vlastné 

 Konferencie – účasť 

 Dni otvorených dverí 

 Vedecké show/inovatívne formy 

komunikácie vedy smerom k laickej ale 

aj odbornej verejnosti 

 

Na to, aby MediPark mohol fungovať nielen ako 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

regionálny rozvojový impulz, ale aj ako partner 

pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity a 

súčasne plniť aj úlohy v oblasti multiplikačných 

efektov svojej existencie, je potrebné kvalitným 

profesionálnym spôsobom komunikovať jeho 

výsledky, dôležitosť a dôvod jeho existencie. 

Dodávka musí obsahovať poradenské služby 

komplexnej povahy, ktorých súčasťou bude 

vytvorenie a realizácia podlinkovej 

komunikačnej stratégie (PR), vrátané 

komplexnej komunikácie s médiami. Tiež musí 

byť vytvorené logo + dizajn manuál + dizajn 

web stránky pre potreby MediParku.  

 

Základné zložky popularizačných aktivít budú 

nasledovné (uvedená postupnosť bude 

zachovaná aj z pohľadu časovej súslednosti – od 

vypracovania presne definovanej stratégie – 

forma poradenskej činnosti - až po jej realizáciu 

zriadením „hands-on science centra, jeho 

vybavenia a realizácie konkrétnych 

popularizačných aktivít): 

 Komplexné mediálne poradenstvo, 

ktorého úvodnou fázou bude 

vypracovanie a navrhnutie komplexnej 

popularizačno-marketingovej stratégie 

UVP MediPark, ktorá bude pokrývať 

všetky aspekty aktivity 

o Návrh mediálnej kampane 

a v rámci nej aj nákup 

mediálneho priestoru tak, aby de 

facto existovala celoročná 

efektívna „reklama“ pre UVP 

MediPark – rozhlas, TV, internet, 

sociálne siete... 

o  Identifikovania vhodných aktivít 

a výsledkov výskumno-vývojovej 

činnosti pre popularizačné 

aktivity v zmysle zistených 

preferencií cieľových skupín 

 Vybudovania „Hands-on Science Centra“ 

na nosnú tému projektu, pričom pôjde 

o nasledovnú štruktúru výdavkov: 

o infraštruktúra centra – 

multimediálna technika 

o infraštruktúra centra – expozícia 

pre verejnosť a mládež, kreatívna 

dielňa, kde si mládež môže 
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vyskúšať stať sa na chvíľu 

vedcom (exponáty budú mobilné 

a prezentovateľné aj mimo 

priestorov centra 

o  infraštruktúra centra – prototypy 

prezentovateľné pre 

potenciálnych odberateľov 

z praxe 

o  prevádzkové výdavky/spotrebný 

materiál na experimenty a pod. 

o  prevádzkové náklady na 

zapojenie sa do národných 

popularizačných aktivít, ako napr. 

Noc výskumníkov  

 Multimediálne a audiovizuálne diela, ako 

napr. „science media faces“ – osobnosti 

výskumného centra a pod. – ktoré budú 

prezentovateľné na rôznych 

popularizačných aktivitách 

 Účasť na výstavách a veľtrhoch doma a v 

zahraničí 

 Účasť na odborných konferenciách doma 

a v zahraničí, ako aj organizácia 

výročných konferencií MediParku 

 

Pre dosiahnutie maximálnej profesionálnej 

úrovne popularizačných aktivít budú jej 

jednotlivé zložky dodané externou formou 

a v rámci popularizačných podujatí ich bude 

UVP využívať pre čo najúčinnejší dopad a dosah 

na cieľové skupiny. Externé dodávky budú 

realizované inštitúciou, ktorá má v oblasti 

popularizácie vedy rozsiahle skúsenosti.  

 

Poznámka: Ide o disemináciu odborných 

výsledkov výskumu a vývoja v rámci UVP a v 

žiadnom prípade nejde o prekrývanie sa s 

povinnou publicitou projektu.  

 

 

Zložka 4 Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná 

fáza procesu reintegrácie slovenských 

vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných vedeckých 

inštitúciách  

 

Pri koncipovaní MediParku sa kladie 
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z prirodzených dôvodov veľký dôraz aj na 

ľudské zdroje a to ako z hľadiska kvality tak aj 

kvantity. V priebehu realizácie jednotlivých 

aktivít, ktoré každá je vedená špičkovým 

vedeckým odborníkom a zúčastňuje sa na nej 

tím odborných pracovníkov budú obsadzované 

definované voľné pracovné pozície tak aby 

mohlo byť zaručené efektívne napredovanie 

a napĺňanie danej aktivity. Jedným z kľúčových 

zámerov je pritiahnuť mladú generáciu 

vedeckých pracovníkov k aktívnej participácií na 

aktivitách MediParku, čo bude zabezpečené 

vytvorením dostatočného počtu post-

doktorandských miest v rámci vytváraného 

MediParku.  

 

Súčasne v rámci internej politiky ľudských 

zdrojov a v závislosti od možností daných 

príslušnými legislatívnymi pravidlami 

Slovenskej republiky, bude ako priorita brané aj 

pritiahnutie zahraničných vedeckých 

pracovníkov - tak mladej generácie, ako aj 

renomovaných vedcov - zo zahraničia - do 

vedeckých tímov pôsobiacich v MediParku. 

 

Ďalším z kľúčových zámerov v oblasti ľudských 

zdrojov MediParku je nesporne aj reintegrácia 

slovenských vedeckých pracovníkov, ktorý sa 

v súčasnosti nachádzajú na výskumných 

a študijných pobytoch na renomovaných 

zahraničných vedeckých inštitúciách. Aktivita je 

aj v priamej spojitosti s diseminačnými 

aktivitami, obzvlášť s odborne ladenými 

výstupmi na konferenciách a iných vedeckých 

fórach smerom k odbornej verejnosti za účelom 

budovania pozitívneho obrazu MediParku ako 

špičkového renomovaného vedecko-

výskumného pracoviska. Konkrétne 

kvantitatívne ciele v tejto oblasti nie sú 

definované, keďže sa nedá ani približne 

predvídať, koľko v zahraničí pôsobiach slovákov 

bude ochotných sa vrátiť na Slovensko a pôsobiť 

v rámci MediParku. 

 

Výstupy:  

Zložka 1: výstup – základy moderného 

a efektívne fungujúceho univerzitného 

vedeckého parku ako platformy efektívnej 

spolupráce medzi akademickým a 

podnikateľského sektorom  
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Výstupom tejto zložky aktivity budú základy 

efektívne fungujúceho UVP (základy z toho 

dôvodu, že predkladaný projekt sa chápe ako 

prvá etapa budovania MediParku a jeho samotné 

dobudovanie bude realizované v horizonte do 

roku 2020 aj v rámci ďalšieho projektu 

financovaného z verejných zdrojov, resp. z 

nového Operačného programu pre nové 

programové obdobie zameraného za budovanie 

vedeckej infraštruktúry), pričom budú vytvorené 

organizačné jednotky MediParku a pravidlá ich 

riadenia a fungovania v zmyslej najlepšej praxe 

zo zahraničia.  

 

 

Zložka 2: Výstup – efektívny a flexibilný 

denný vedecký manažment MediParku 

 

Výstupom tejto zložky bude: 

 Dlhodobý strategický plán rozvoja 

MediParku - dokument / štúdia a 

implementačný plán, nastavenie systému 

komponentov MediParku (konkrétne miesta, 

interné inštitúcie, spôsob fungovania), 

vnútorné nastavenie jednotlivých 

komponentov MediParku aj s ohľadom na na 

dlhodobý cieľ budovať vedecko-

technologický park (inkubátor, kancelária 

pre technologický transfer, atď. - vo väzbe na 

aktivitu 1.2 predkladaného projektu), 

nastavenie presných pravidiel a systému 

riadenia, návrh detailného postupu krokov 

pri realizovaní navrhnutej stratégie, detailný 

popis nákladov a návrh financovania 

(zdrojov, postupnosť krokov), výber a 

zabezpečenie medzinárodných partnerov, 

vrátane komunikácie s nimi  

 Fungovanie denného manažmentu 

MediParku v zmysle vyššie uvedeného za 

pomoci externých poradenských služieb  

 Proces technologického prognózovania ako 

metódy zabezpečenia prepojenosti 

výskumno-vývojových aktivít MediParku na 

medzinárodné trendy a potreby praxe 

 

 

Zložka 3 Diseminácia výsledkov výskumu 

a vývoja kompetenčného centra 
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Základným „produktom“ popularizačných 

aktivít bude celkové zvýšenie záujmu verejnosti 

o prioritné smery výskumno-vývojových aktivít 

UVP a všeobecné a aj médiami 

prezentované uznanie dôležitosti a celkovej 

prospešnosti UVP pre rozvoj spoločnosti 

a hospodárstva.   

 

Tento výstup bude meraný počtom účastníkov na 

podujatiach realizovaných MediParkom v rámci 

jeho politiky diseminácie. 

  

Zložka 4 Rozvoj ľudských zdrojov a prvotná 

fáza procesu reintegrácie slovenských 

vedeckých pracovníkov pôsobiacich 

v renomovaných zahraničných vedeckých 

inštitúciách 

 

Základným výstupom tejto zložky budú otvorené 

pozície pre post-doktorandov/mladých 

vedeckých pracovníkov, ako aj špičkových 

vedeckých pracovníkov, kde bude eminentný 

zámer ich prioritne obsadiť slovenskými 

vedeckými pracovníkmi, ktorí v súčasnosti 

pôsobia na renomovaných zahraničných 

inštitúciách. Spôsob merania tohto výstupu sa 

bude opierať o počty takto vytvorených pozícií. 

 

Previazanosť na iné aktivity projektu: 

Aktivita bude úzko previazaná na ďalšie aktivity 

predkladaného projektu. V prvom rade bude mať 

vplyv na priamu realizáciu výskumno-

vývojových aktivít realizovaných v rámci 

výskumno-vývojového špecifického cieľa 

projektu. Súčasne bude v priamej väzbe na 

samostatnú aktivitu venovanú problematike 

transferu technológií a ochrane duševného 

vlastníctva. 

 

Súčasťou procesu zriadenia MediParku sú aj 

nevyhnutné stavebné úpravy a obstaranie 

a pilotná prevádzka nevyhnutnej výskumnej 

infraštruktúry, ako prvej etapy budovania 

infraštruktúry MediParku. Týmto sa zabezpečí aj 

funkčná podpora výskumu a vývoja tak, aby 

MediPark a jeho výskumné tímy boli dôstojným 

partnerom pre špičkové tímy a výskumné 

centrá/parky podobného zamerania v zahraničí – 

najmä v Európskom výskumnom priestore - 

a prostredníctvom modernej infraštruktúry 
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mohol poskytovať špičkové výsledky 

aplikovaného výskumu orientovaného na reálne 

využitie výsledkov v hospodárstve/praxi – týmto 

je zabezpečená aj priama väzba na aktivity 

v rámci špecifického cieľa 2, ktorý pokrýva 

zriadenie MediParku v rámci fyzickej 

infraštruktúry. 

 

Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

nerelevantné 0% 

Spolu  100% 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.2 Vybudovanie systému IPR, transfer technológií, 

zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou  

Cieľ aktivity Predmetná aktivita bude pokrývať jednu z kľúčových časti 

vzájomnej interakcie medzi MediParkom a jeho zložkami 

a komerčným sektorom  – a to tú časť aktivít, v rámci ktorých 

bude dochádzať k riadeniu a ochrane práv vzniknutého 

duševného vlastníctva v rámci výskumno-vývojovej činnosti 

MediParku. 

 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – IV/2015 

Opis aktivity Funkcia: 

Pre zabezpečenie dlhodobého úspešného fungovania MediParku 

bude mimoriadne dôležité presné vymedzenie pravidiel 

spolupráce v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu 

technológií. Uvedené vzhľadom na rozsah zamýšlaných činností 

MediParku je možné dosiahnuť kombináciou vhodných 

nástrojov: 

- zriadenia kancelárie pre ochranu duševného vlastníctva a 

manažmentu transferu poznatkov a technológií 

MediParku 

- definovanie pravidiel spolupráce s potenciálnymi 

priemyselnými partnermi v zmysle medzinárodných 

štandardov (ako napr. Desca štandard používaný v rámci 

Rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj),  

- vybudovanie špecializovanej informačnej a 

komunikačnej infraštruktúry - Komplexný informačný 

systém na manažment duševného vlastníctva a transfer 

technológií v rámci MediParku, 

- priebežné patentové poradenstvo a poradenstvo v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií 

- zabezpečenie realizácie technologických posudkov 

potenciálne najhodnotnejších výsledkov výskumu 

a vývoja MediParku  

 

Čas: 
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Aktivita bude pokrývať celú dobu realizácie projektu, keďže 

v sebe nesie priebežne realizované úlohy. Konkrétne sa jedná 

o časový úsek 07/2013 – 12/2015. 

 

Vstupy: 

V tejto aktivite budú prvotnými impulzmi: 

- existujúce interné smernice a dokumenty súvisiace so 

vzťahom univerzity/ústavu SAV s priemyselným 

sektorom 

- personálne vstupy na úrovni odborných pracovníkov 

pôsobiacich priamo v MediParku 

- údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. 

v štádiu nahlasovania 

- údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. 

v štádiu posudzovania ich teoretického komerčného 

potenciálu 

- údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. 

v rôznych štádiách patentového procesu (patentové 

prihlášky v štádiu patentovania, zamietnuté patenty, 

udelené patenty) 

- údaje o objavoch, vynálezoch, technológiách, atď. ktoré 

boli komercializované, vrátane foriem a detailov 

komercializácie (licenčné zmluvy, investičné podiely 

a pod.), 

- údaje o realizovaných spoluprácach s praxou 

- údaje o iných formách duševného vlastníctva 

špecifického pre oblasť medicínskeho výskumu a vývoja 

 

Metóda: 

Budovanie administratívno-riadiacej a fyzickej infraštruktúry 

MediParku pre oblasť transferu technológií a ochrany duševného 

vlastníctva bude prebiehať benchmarkovaným postupom 

inšpirovaným skúsenosťami zo zahraničných centier/parkov. 

Vytvorí sa čo najfunkčnejší komunikačno-technický systém vo 

forme portálu spájajúci MediPark s odbornou vedeckou 

základňou a externým priemyselným prostredím. Riadiaci 

systém bude samozrejme podporený ľudskými zdrojmi vo forme 

interného odborného pracovníka s fundovanými skúsenosťami 

v oblasti výskumu a vývoja a zároveň manažmentu duševného 

vlastníctva. 

 

Komplexný informačný systém bude obstaraný dodávateľským 

spôsobom.  

 

Súčasťou dodávkym informačného systému budú aj interné 

manuály/dokumenty MediParku pokrývajúce oblasť transferu 

technológií a ochrany duševného vlastníctva, ktoré budú 

vytvorené štandardným spôsobom – dialógom v rámci 

MediParku a za asistencie špecializovaných právnych služieb. 
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Komerčný potenciál výsledkov výskumu a vývoja MediParku 

bude posudzovaný prostredníctvom opätovne štandardizovaného 

postupu za využitia externých špecializovaných poradenských 

služieb. 

 

Celá aktivita bude realizovaná komplementárnym spôsobom k 

Národnému systému pre transfer technológií budovanom v 

rámci Centra vedecko-technických informácií SR. 

 

Výstupy: 

Aktivita bude mať nasledovné základné výstupy: 

 Komplexný informačný systém na manažment duševného 

vlastníctva a transfer technológií v rámci MediParku 

 Komplexná podpora komercializácie duševného vlastníctva 

 Poradenské služby pre  rozbeh, rozvoj a financovanie 

potenciálnej spin-off firmy z MediParku 

 

Prepojenosť na iné aktivity:  
Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú zásadný význam 

pre úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané tak na aktivity 

súvisiace s vedeckým manažmentom MediParku (aktivita 1.1), 

ako aj na výskumno-vývojové aktivity (aktivity 3.1 až 3.5). 

 

Riziká: 

Univerzitné vedecké parky, ako platforma pre spoluprácu 

akademického sektora a priemyslu je na Slovensku niečím 

novým. To znamená, že aj samotné prvotné definovania 

pravidiel spolupráce v oblasti ochrany duševného vlastníctva 

a transferu technológií pre rôznorodosť partnerov, ktoré do tejto 

spolupráce môžu vchádzať a ich osobitné záujmy predstavuje 

svojim spôsobom isté riziko pre samotné efektívne fungovanie 

MediParku. Aj z uvedeného dôvodu je tejto problematike 

venovaná dostatočná pozornosť. Pre minimalizáciu rizika 

nezhôd v tejto oblasti budú zachované tri základné zásady: 

- jednoznačné postupovanie podľa platnej legislatívy 

relevantnej pre oblasť ochrany duševného vlastníctva, 

- rešpektovanie už existujúcich interných dokumentov 

partnerov z tejto oblasti, 

- využitie štandardných a už vyskúšaných postupov 

a pravidiel platných pre konzorcií v rámci Rámcových 

programov EÚ pre výskum a vývoj (napr. 

štandardizovaný konzorciálna zmluva Desca) 

 

Z hľadiska vytvorenia špecializovaného systému na riadenie 

procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva sa 

jedná o relatívne špecifickú potrebu. Preto bude tento systém 

zabezpečený verejným obstarávaním, prostredníctvom externého 

odborného dodávateľa, ktorý ho vytvorí ako riešenie na presné 

potreby MediParku. Týmto bude minimalizované riziko 

potenciálnej nefunkčnosti systému.  
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Takisto neexistuje štandard pre personálne potreby kancelárie 

pre ochranu duševného vlastníctva a manažmentu transferu 

poznatkov a technológií univerzitného vedeckého parku. Preto 

pracovníci vybraní pre fyzické riadenie kancelárie budú vybraní 

dôkladne, na základe ich aktuálneho portfólia a odborných 

referencií, podobným spôsobom, ako je zvykom v zahraničí v už 

dlhodobo úspešne fungujúcich parkoch, ktoré kladú dôraz na 

oblasť transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Prvotným výsledkom aktivity bude efektívne fungujúci systém 

spolupráce v oblasti transferu technológií a ochrany duševného 

vlastníctva v rámci MediParku. 

 

Ďalším výsledkom aktivity bude funkčný Komplexný 

informačný systém na manažment duševného vlastníctva a 

transfer technológií v rámci MediParku, ktorý bude hrať rolu 

najmä v procese marketovania duševného vlastníctva 

a technológií, aktívnej správy údajov, manažmentu dokumentov 

a CRM. Konkrétne pôjde o špecializovaný internetový portál 

súčasťou ktorého budú verejne dostupné databázy technológií 

a patentov, ktoré sú k dispozícii pre externé subjekty na účely 

komercializácie. Zároveň bude oblasť duševného vlastníctva 

a transferu technológií MediParku riadená zriadenou 

kanceláriou. 

 

Systém bude mať dve zložky. Prvou je interný systém 

manažmentu dokumentov a informácií; druhou je špecializovaný 

informačný portál a kanál pre externú komunikáciu, a to najmä 

smerom k potenciálnym odberateľom technológií 

a komercializujúcim subjektom. Význam špecializovaného 

interného systému manažmentu dokumentov a informácií bude 

narastať s objemom duševného vlastníctva a technológií 

spravovaných MediParkom. S nimi bude rásť objem informácií 

a dokumentov rôzneho typu a na rôznom stupni v rámci procesu 

riadenia a komercializácie technológií a poznatkov. Optimálne 

spracovanie, katalogizovanie, sledovanie a marketovanie týchto 

informácií je základom úspešného fungovania MediParku. Preto 

bude nevyhnutné vybudovať špecializovaný interný informačný 

systém, ktorý by zodpovedal týmto špecifickým potrebám 

a požiadavkám.   

 

Ďalšie výstupy aktivity budú: 

 konzultačné stretnutia a rokovania,  

 rokovania s potenciálnymi odberateľmi výsledkov 

výskumno-vývojovej činnosti MediParku 

 podklady pre využitie a ochranu duševného vlastníctva,  

 poradenstvo spojené s vypracúvaním prípadných prihlášok 

vynálezov, patentovým konaním a patentovou ochranou 

duševného vlastníctva, vypracúvaním prihlášok ochranných 

známok a ich konaním, prípadne iných foriem ochrany a 
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využívania duševného vlastníctva špecifického pre 

medicínsky výskum 

 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

995 483,60 € 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: 

Pre zabezpečenie dlhodobého úspešného 

fungovania MediParku bude mimoriadne 

dôležité presné vymedzenie pravidiel spolupráce 

v oblasti ochrany duševného vlastníctva 

a transferu technológií. Uvedené vzhľadom na 

rozsah zamýšlaných činností MediParku je 

možné dosiahnuť kombináciou vhodných 

nástrojov: 

- zriadenia kancelárie pre ochranu 

duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu poznatkov a technológií 

MediParku 

- definovanie pravidiel spolupráce s 

potenciálnymi priemyselnými partnermi 

v zmysle medzinárodných štandardov 

(ako napr. Desca štandard používaný 

v rámci Rámcových programov EÚ pre 

výskum a vývoj),  

- vybudovanie špecializovanej informačnej 

a komunikačnej infraštruktúry - 

Komplexný informačný systém na 

manažment duševného vlastníctva a 

transfer technológií v rámci MediParku, 

- priebežné patentové poradenstvo 

a poradenstvo v oblasti ochrany 

duševného vlastníctva a transferu 

technológií 

- zabezpečenie realizácie technologických 

posudkov potenciálne najhodnotnejších 

výsledkov výskumu a vývoja MediParku  

 

Čas: 

Aktivita bude pokrývať celú dobu realizácie 

projektu, keďže v sebe nesie priebežne 

realizované úlohy. Konkrétne sa jedná o časový 

úsek 07/2013 – 12/2015. 

 

Vstupy: 

V tejto aktivite budú prvotnými impulzmi: 

- existujúce interné smernice a dokumenty 

súvisiace so vzťahom univerzity/ústavu 

100 % 
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SAV s priemyselným sektorom 

- personálne vstupy na úrovni odborných 

pracovníkov pôsobiacich priamo 

v MediParku 

- údaje o objavoch, vynálezoch, 

technológiách, atď. v štádiu nahlasovania 

- údaje o objavoch, vynálezoch, 

technológiách, atď. v štádiu 

posudzovania ich teoretického 

komerčného potenciálu 

- údaje o objavoch, vynálezoch, 

technológiách, atď. v rôznych štádiách 

patentového procesu (patentové prihlášky 

v štádiu patentovania, zamietnuté 

patenty, udelené patenty) 

- údaje o objavoch, vynálezoch, 

technológiách, atď. ktoré boli 

komercializované, vrátane foriem 

a detailov komercializácie (licenčné 

zmluvy, investičné podiely a pod.), 

- údaje o realizovaných spoluprácach s 

praxou 

- údaje o iných formách duševného 

vlastníctva špecifického pre oblasť 

medicínskeho výskumu a vývoja 

 

Metóda: 

Budovanie administratívno-riadiacej a fyzickej 

infraštruktúry MediParku pre oblasť transferu 

technológií a ochrany duševného vlastníctva 

bude prebiehať benchmarkovaným postupom 

inšpirovaným skúsenosťami zo zahraničných 

centier/parkov. Vytvorí sa čo najfunkčnejší 

komunikačno-technický systém vo forme portálu 

spájajúci MediPark s odbornou vedeckou 

základňou a externým priemyselným prostredím. 

Riadiaci systém bude samozrejme podporený 

ľudskými zdrojmi vo forme interného odborného 

pracovníka s fundovanými skúsenosťami 

v oblasti výskumu a vývoja a zároveň 

manažmentu duševného vlastníctva. 

 

Komplexný informačný systém bude obstaraný 

dodávateľským spôsobom.  

 

Súčasťou dodávky informačného systému budú 

aj interné manuály/dokumenty MediParku 

pokrývajúce oblasť transferu technológií 

a ochrany duševného vlastníctva, ktoré budú 

vytvorené štandardným spôsobom – dialógom 
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v rámci MediParku a za asistencie 

špecializovaných právnych služieb. 

 

Komerčný potenciál výsledkov výskumu 

a vývoja MediParku bude posudzovaný 

prostredníctvom opätovne štandardizovaného 

postupu za využitia externých špecializovaných 

poradenských služieb. 

 

Celá aktivita bude realizovaná 

komplementárnym spôsobom k Národnému 

systému pre transfer technológií budovanom v 

rámci Centra vedecko-technických informácií 

SR. 

 

Výstupy: 

Aktivita bude mať nasledovné základné výstupy: 

 Komplexný informačný systém na 

manažment duševného vlastníctva a transfer 

technológií v rámci MediParku 

 Komplexná podpora komercializácie 

duševného vlastníctva 

 Poradenské služby pre  rozbeh, rozvoj a 

financovanie potenciálnej spin-off firmy z 

MediParku 

 

Prepojenosť na iné aktivity:  
Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú 

zásadný význam pre úspešný priebeh projektu 

a sú priamo viazané tak na aktivity súvisiace 

s vedeckým manažmentom MediParku (aktivita 

1.1), ako aj na výskumno-vývojové aktivity 

(aktivity 3.1 až 3.5). 

 

Riziká: 

Univerzitné vedecké parky, ako platforma pre 

spoluprácu akademického sektora a priemyslu je 

na Slovensku niečím novým. To znamená, že aj 

samotné prvotné definovania pravidiel 

spolupráce v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva a transferu technológií pre 

rôznorodosť partnerov, ktoré do tejto spolupráce 

môžu vchádzať a ich osobitné záujmy 

predstavuje svojim spôsobom isté riziko pre 

samotné efektívne fungovanie MediParku. Aj 

z uvedeného dôvodu je tejto problematike 

venovaná dostatočná pozornosť. Pre 

minimalizáciu rizika nezhôd v tejto oblasti budú 

zachované tri základné zásady: 

- jednoznačné postupovanie podľa platnej 
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legislatívy relevantnej pre oblasť ochrany 

duševného vlastníctva, 

- rešpektovanie už existujúcich interných 

dokumentov partnerov z tejto oblasti, 

- využitie štandardných a už vyskúšaných 

postupov a pravidiel platných pre 

konzorcií v rámci Rámcových programov 

EÚ pre výskum a vývoj (napr. 

štandardizovaný konzorciálna zmluva 

Desca) 

 

Z hľadiska vytvorenia špecializovaného systému 

na riadenie procesu transferu technológií 

a ochrany duševného vlastníctva sa jedná 

o relatívne špecifickú potrebu. Preto bude tento 

systém zabezpečený verejným obstarávaním, 

prostredníctvom externého odborného 

dodávateľa, ktorý ho vytvorí ako riešenie na 

presné potreby MediParku. Týmto bude 

minimalizované riziko potenciálnej nefunkčnosti 

systému.  

  

Takisto neexistuje štandard pre personálne 

potreby kancelárie pre ochranu duševného 

vlastníctva a manažmentu transferu poznatkov a 

technológií univerzitného vedeckého parku. 

Preto pracovníci vybraní pre fyzické riadenie 

kancelárie budú vybraní dôkladne, na základe 

ich aktuálneho portfólia a odborných referencií, 

podobným spôsobom, ako je zvykom v zahraničí 

v už dlhodobo úspešne fungujúcich parkoch, 

ktoré kladú dôraz na oblasť transferu technológií 

a ochrany duševného vlastníctva. 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

nerelevantné 0% 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

nerelevantné 0 % 

Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

nerelevantné 0% 

Spolu  100% 

 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej 

infraštruktúry MediPark ako sofistikovaného celku 
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Cieľ aktivity Kvalitatívne zlepšenie technickej infraštruktúry pre potreby 

MediParku prostredníctvom vytvorenia sofistikovaného 

technologického celku prostredníctvom vybudovania, 

rekonštrukcie a modernizácie hmotnej infraštruktúry (priestorov, 

technického a prístrojového vybavenia. 

 

Bez zodpovedajúcej modernej techniky a vybavenia nie je 

možné realizovať špičkový výskum na medzinárodnej úrovni 

a zvlášť to platí pre aplikovaný výskum, ktorý bez moderného 

vybavenia nie je možné realizovať s relevantnými kvalitnými 

výsledkami a zisteniami. 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – IV/2015 

Opis aktivity Funkcia: Aktivita je realizovaná za účelom rozšírenia a 

skvalitnenia podmienok technickej infraštruktúry u žiadateľa a 

partnerov pre potreby vybudovania modernej technickej 

infraštruktúry MediParku - I. etapy jeho budovania - pre výskum 

a vývoj v oblasti medicíny. 

 

Hlavnou funkciou tejto aktivity je funkčná podpora výskumu 

v oblasti medicíny (konkrétne v piatich CORE výskumno-

vývojových programoch MediParku) tak, aby uvažovaný 

výskumný tím zložený zo špičkových vedeckých pracovníkov 

jednotlivých partnerov bol dôstojným partnerom pre špičkové 

tímy a výskumné centrá podobného zamerania v zahraničí 

a prostredníctvom modernej infraštruktúry mohol poskytovať 

vysoko cenené a hodnotené výsledky špičkového výskumu 

orientovaného na reálne využitie výsledkov v praxi. 

 

 

Čas: Dĺžka trvania aktivity bude 30 mesiacov, t.j. celú dobu 

trvania projektu. 

 

Vstupy: Hlavnými vstupmi sú existujúce priestory, ktoré po 

stavebných úpravách a úpravách prevádzkových súborov 

a technológií  budú schopné optimálne plniť funkciu vymedzenú 

aktivitami projektu, ktorými je zabezpečenie realizácie 

špičkového výskumu a vývoja v rámci nosných výskumných 

tém MediParku. V novo zrekonštruovaných priestoroch bude 

prebiehať najmä výskum v oblastiach ako su neurovedy, chémia 

a biochémia, molekulárna biológia, regeneračná medicína a pod. 

 

Vstupom z pohľadu prístrojového vybavenia je existujúca 

hmotná, technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a všetkých partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu, informačno-komunikačné potreby 

MediParku, stavebné práce a materiály, technologické celky, 

a zariadenia pre modernizáciu vybavenia potrebného pre 

realizáciu zamýšľaného výskumu, ktoré bude zabezpečovať 

externý dodávateľ/dodávatelia vybraní na základe verejného 
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obstarávania. 

 

Bude platiť základný princíp toho, že MediPark je komplexná 

sofistikovaná výskumná infraštruktúra, ktorá musí fungovať, ako 

jeden celok. 

 

Metóda: Stavebné práce a dodávky súvisiace s vystavbou a 

rekonštrukciou priestorov Mediparku, konkétne: 

 Budova UPJŠ, Trieda SNP, Košice – rekonštrukcia 

a úpravy prevádzkových súborov budovy 

 Prístavba a rekonštrukcia pavilónu 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Komenského 73, 04001 Košice 

budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a internými smernicami žiadateľa a partnerov. 

Obstaranie bude realizované v súlade s projektovou 

dokumentáciou a dodávateľské práce bude vykonávať 

kvalifikovaný externý stavebný dodávateľ.  

 

Postup prác (funkčné riešenie) v  časti stavebných prác:  

Stavebné práce sa budú týkať jednak vystavby nových 

priestorov a jednak modernizácie jednotlivých laboratórií 

a prislúchajúcej infraštruktúry (prístupové, servisné a skladové 

priestory). 

 

 

Centrálna technologická podporná infraštruktúra MediParku: 

 

Technológie UVP vyžadujú splnenie prevádzkových podmienok 

na dostupnosť a bezpečnosť a tieto musia byť reflektované aj v 

podpornej technickej infraštruktúre. Správny návrh, a realizácia 

majú za cieľ budúce bezproblémové fungovanie UVP, ako aj 

nízke prevádzkové náklady a enviromentálny dopad. 

 

Technológie UVP si vyžadujú nasledujúce úpravy súčasnej 

technickej infraštruktúry (ktorá je nevyhovujúca): 

 rešpektovanie princípu zónovania a fyzického oddelenia 

kritických komponentov 

 vybavenie priestorov zdvojenou podlahou minimálne 

triedy 5A (Bodové zaťaženie 5kN) 

 elektrické rozvody 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 

 systém technologického precízneho chladenia s 

požadovanou redundanciou min N+1 a systémom 

regulácie vlhkosti 

 bezpečnostné a protipožiarne fyzické prostriedky 

oďdeľujúce priestory technickej podpornej infraštruktúry 
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od iných. 

 bezpečnostné a protipožiarne elektronické systémy pre 

ochranu prevádzky technickej podpornej infraštruktúry 

UVP 

 osvetlenie s požadovanou intenzitou min.1500lx 

 

Vzhľadom na technologickú povahu priestorov a ich 

prevádzkového režimu, budú tieto umiestnené v rámci suterénu 

s časťou technológií umiestnenou na streche a na spevnených 

plochách pri budove.  

 

Priestory pre zabezpečenie realizácie špičkového výskumu a 

vývoja v rámci nosných výskumných tém MediParku: 

 

S ohľadom na komplexnosť výskumných oblastí Mediparku, 

ktoré v rámci vedeckého parku predstavujú integrovaný súbor s 

pomerne tesným prepojením,  bol zvolený prístup vytvorenia 

spojitého univerzálneho prostredia pre vedecký výskum s 

možnosťou dynamicky reagovať na aktuálne požiadavky, 

generované najmä vznikom a zánikom jednotlivých 

výskumných tém, úloh, tímov a projektov. 

 

Pre účely vytvorenia tohto  priestoru sa zrealizuje rekonštrukcia 

šiestich nadzemných podlaží, ktorá rieši hlavné technické 

prevádzkové zázemie laboratórií. 

 

Dispozícia poschodí je v základnom koncepte unifikovaná, 

úpravy sa robia iba v prípade netypických pôvodných dispozícií.  

 

Priestor je v zmysle kategorizácie úrovne akceptovateľných 

požiadaviek na prostredie pre vedecký výskum rozčlenený do 

nasledovnej zonácie: 

 Prostredia pre výkon bežného vedeckého výskumu – ide 

o výkon výskumu ako napr. teoretického, počítačových 

simulácií, numerických výpočtov, spracovania datasetov 

a pod.  

 Prostredia pre výkon izolovaného vedeckého výskumu a 

podporných aktivít – ide o výkon výskumu v špeciálnych 

priestoroch napr. tmavé priestory bez okien, priestory s 

presným riadením nízkej teploty ale aj podporné aktivity 

ako priestory na uskladnenie, kultiváciu, freezeboxy, 

autoclavy a pod.  

 Prostredia pre výkon laboratórneho vedeckého výskumu 

– ide o výkon vedeckého výskumu v špecializovaných 

laboratórnych priestoroch so zabezpečením špecifických 

podmienok s presným riadením za použitia špeciálneho 

vybavenia. 

 

Tento koncept rozdeľuje priestor na severný trakt (laboratóriá), 

južný trakt (pracovne, kde sa predpokladá práca s počítačmi) a 
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stredný trakt, kde sú doplnkové priestory (umyváreň, 

technologické priestory). V prípade požiadaviek sa v strednom 

trakte môžu situovať chladiace boxy, termoboxy alebo iné 

požadované technické zariadenia). V strednom trakte nie je 

denné osvetlenie, preto sa tu nepočíta s pracoviskami s trvalou 

prítomnosťou ľudí.  

 

Laboratóriá budú splňovať kritéria ochrany pre laboratóriá 

(príloha k vyhláške č.399/2005 Zb) pre úroveň 1 a 2. V prípade, 

že pre konkrétne laboratóriá bude vyžadovaná vyššia úroveň 

ochrany (3 a 4) budú sa realizovať technické úpravy konkrétne 

pre určené laboratóriá.  

 

Štandardnými parametrami a výbavou jednotlivých výskumných 

priestorov budú: 

 

 Inteligentná sieť, ktorá bude obsahovať: 

o elektrické rozvody 380/230 V s dostatočnou 

kapacitou prúdu podľa požiadaviek jednotlivých 

prístrojov a prístrojových komplexov. 

o rozvody technických plynov a energetického plynu 

do miestností, ktorých technológie si to vyžadujú, 

o IT rozvody  vo všetkých miestnostiach, 

o ostatné médiá podľa povahy technológií 

v jednotlivých miestnostiach. 

 Bezprašné a nehorľavé úpravy stropov, stien a podláh. V 

laboratóriách budú plochy opatrené antibakteriálnym 

náterom 

 V prípade podláh bude tieto nevyhnutné  upraviť 

v niektorých miestnostiach na zvýšenú záťaž, 

 Osvetlenie zodpovedajúce potrebám prác v prístrojových 

laboratóriách, 

 Vykurovanie a chladenie všetkých priestorov laboratórií 

a miestností s pomocnou technológiu, 

 Vetranie priestorov s nasávaním čerstvého vzduchu 

s využitím rekuperácie tepla, 

 Bezpečnostné prvky: 

o bezpečnostné zónovanie 

o bezpečnostné dvere do všetkých miestností 

i vlastného vstupu na úroveň podlažia a objektu 

o  v prípade potreby možnosž doplnenia ďalších 

prvkov na zvýšenie úrovne zabezpečenia (napr. pre 

režimové pracovisko s životu nebezpečnými alebo 

radiačnými materiálmi) 

 Požiarne zabezpečenie v súlade s požiarnym projektom 

objektu 

Zvieratník: 

 

V rámci 10.poschodia bude zriadené pracovisko Centrálny 

zvieratník.Rekonštrukcia existujúcich priestorov predstavuje 
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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. 

Úprava priestorov, ich prevádzkových parametrov a technológií 

pre výkon vedeckého výskumu sa realizuje v rámci funkčného 

celku . Zmeny priestorov a doplnenia technológií pre špecifické 

určenie výkonu činností Centrálneho zvieratníka s parametrami 

vyhovujúcimi požiadavkám na akreditáciu na chov 

laboratórnych zvierat a na vykonávanie pokusov na zvieratách v 

súlade s príslušnými legislatívnymi ustanoveniami. 

 

 

Spoločné úpravy objektu: 

 

V rámci zabezpečenia požadovaných tepelno-izolačných 

charakteristík priestorov je potrebné realizovať aj rekonštrukciu 

a zateplenie fasády vrátane výmeny všetkých okien. Na základe 

revízie tepelno technických charakteristík a parametrov 

existujúcich prostredí predpokladáme úpravy tepelnoizolačných 

vlastností v rozsahu: 

 zvislé obvodové konštrukcie 

 otvorové výplne  

 pomocné konštrukčné prvky a vybavenie. 

 

 

Rozsah stavebných aktivít pri stavbe Univerzitnej veterinárskej 

nemocnice, objekt : 40 Chirurgia a PGA malých zvierat definuje 

Súhrnný list stavby, ktorý komplexným spôsobom sumarizuje 

rozsah stavebných dodávok a prevádzkových súborov v danom 

stavebnom celku, a ktorý je tvorený ucelenými časťami, 

ktorých rozpočtové náklady podľa dielčích Výkazov výmer sú 

premietnuté v rozpočte za partnera – UVLF :  

- Časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat – 

zahŕňa práce a dodávky HSV (v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a komplentné konštrukcie, vodorovné 

konštrukcie, komunikácie, úpravy povrchov, podlahy 

výplne, rúrové vedenia, ostatné konštrukcie a práce), 

práce a dodávky  PSV ( v tom : izolácie, konštrukcie, 

podlahy a dokončovacie práce) , práce a dodávky M – 

montážne práce dopravných zariadení a oceľových 

konštrukcií  

- Časť : 03 Elektroinštalácia silnoprúdová – v tom 

práce a dodávky M – elektromontáže, montáže 

oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 

- Časť : 04 Ústredné kúrenie – práce a dodávky HSV ( 

v tom prekládka teplovodu a teplovodná prípojka), práce 

a dodávky PSV ( v tom : izolácie potrubia, strojovne, 

rozvod potrubia, armatúry, vykurovacie telesá, 
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konštrukcie doplnkové kovové stavebné, nátery, 

vykurovacia technológia), práce a dodávky M – montáž 

vzduchotechnických zariadení 

- Časť : 05 Zdravotnotechnická inštalácia -  práce 

a dodávky HSV  (v tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie a presun hmôt HSV), práce a dodávky PSV  

( v tom : izolácie tepelné, zdravotechn. - vnútorná 

kanalizácia, vnútorný vodovod, zariaďovacie predmety, 

ústredné kúrenie - strojovne 

- Časť : 07 Plynofikácia kotolne   - práce a dodávky 

HSV ( v tom : zdravotno – technické inštalácie, ústredné 

vykurovanie, konštrukcie, dokončovacie práce) 

- Časť : 08 Plynofikácia laboratórií – práce a dodávky 

HSV (v tom : zdravotno – technické inštalácie , 

dokončovacie práce, montáž oznamovacích 

a signalizačných zariadení) 

- Časť : 09 Meranie a regulácia – elektromontážne práce 

(dodávka, montáž, materiál, odborná prehliadka a skúška 

sfunkčnenia) 

- Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod a kanalizácia – práce 

a dodávky HSV (v tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie, rúrové vedenia, presun hmôt) 

- Objekt : 40.3 Spevnené plochy  - práce a dodávky HSV 

( v tom : zemné práce, základy, zvislé a kompletné 

konštrukcie, vodorovné konštrukcie, komunikácie, 

úpravy povrchov, podlahy, výplne, statné konštrukcie) 

- Objekt : 40.5 NTL Plynová prípojka  - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie, komunikácie, ostatné konštrukcie a práce, 

zvislé a kompletné konštrukcie), práce a dodávky PSV – 

zdravotno – technické inštalácie – vnútorný vodovod, 

práce a dodávky M – montáž ( v tom elektromontáže, 

montáž potrubia, zemné práce vykonávané pri externých 

montážach). 

S plánovaným objemom stavebných prác úzko súvisí i činnosť 

stavebného dozora a autorského dozora 

projektanta/architekta, ktoré sú v rozpočte predkladaného 

projektového návrhu za partnera – UVLF nadefinované 

v podpoložke 1.3 Stavebný dozor a podpoložke 1.4 projekčná 

činnosť. Rozsah prác v hodinovom vyjadrení je   v daných 

rozpočtových položkách premietnutý podľa reálneho odhadu 

nevyhnutného rozsahu činností s použitím jednotkových sadzieb 

v súlade s hospodárnosťou, ktoré stanovuje Príručka pre 

žiadateľa o NFP za OPVaV, verzia 14.0, ktorú vydalo MŠ VV a 

Š SR s dátumom schválenia 21.06.2012.                   

 

Súčasťou realizácie stavebných dodávok sú aj dodávky tzv. 

Prevádzkových súborov, ktoré sú v Súhrnnom liste stavby 

zadefinované pod nasledovnými časťami :  

 Časť : 11 PS Zdravotnícka technológia – nákup 
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zariadenia, vybavenia, strojov prístrojov a laboratórnych 

zariadení pre I. a II. nadzemné podlažie Kliniky malých 

zvierat  

 Časť : 12 PS Zdravotnícka technológia  - nákup 

technológie pre analytické riešenie podpory vedecko – 

výskumných projektov, spracovanie dát, získanie 

nových informácií pre kľúčové spracovanie výskumu, 

technológia obsiahne hardware, software, a konfiguráciu 

jednotlivých častí       

 Časť : 13 PS Vzduchotechnika a klimatizácia  - 

nákup a inštalácia vzduchotechnických a klimatizačných 

zariadení pre zabezpečenie požadovaných štandardných 

hygienických parametrov priestorov ambulancií, 

operačných miestností, hygienických zariadení a šatní, 

zasadacích miestností, cvičební, kabinetov, serverovne, 

kompresorovne 

 Časť : 14 PS Rozvody medicinálnych plynov  

 Časť : 15 PS IT – technológia – obsiahne IKT 

technológiu pre sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, v dielčích výkazoch výmer 

zadefinovaná IKT technológia pre MediPark v rozsahu : 

LAN sieť, sieť na snímanie operácií kamerami, systémy 

otvárania dverí cez IPT, prístupové systémy 

a dataprojektory na výuku a demonštráciu výsledkov 

vedeckej činnosti       

 

Funkčné riešenie pre potreby vedeckého manažmentu 

Mediparku, prístrojového vybavanie, informačno-

komunikačného vybabenia a ďalšieho vnútorného vybavenie 

priestorov: 

 

 

Komplexný systém pre podporu vedeckého výskumu: 

 

Základnou úlohou systému pre podporu vedeckého výskumu 

bude poskytnúť jednotné, homogénne prostredie a nástroje pre 

výkon vedeckej činnosti pracovníkov. Informácie, resp. objekty 

do systému vstupujú v elektronickej podobe a následne sú 

vedeckými pracovníkmi skúmané a obohacované. Pre tento účel 

systém poskytne prostredníctvom unifikovaného, používateľsky 

jednoduchého rozhrania sadu nástrojov, postupov, metód, či už 

pre riadenie životného cyklu, publikovanie alebo archiváciu: 

 správa obsahu a podpora životného cyklu vedeckých 

informácií 

 riadenie procesov 

 podpora štandardov pre obsah / popisné údaje, pre 

sémantiku / terminológia, ontológie, pre syntax – dátový 

model, výmena údajov 

 dostupnosť z rôznych zariadení (PC, telefón, ...) 

 podpora spolupráce používateľov (kolaborácia) 
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 integrácia z a do externých (informačných) zdrojov 

 

 

Základné procesy, ktoré musí systém pokryť sú: 

 správu vedeckých informácií 

 publikovanie vedeckých výstupov s možnosťou 

prepojenia na systémy riadenia a sledovania publikačnej 

činnosti a na systém manažmentu patentov a autorských 

práv 

 plánovanie, riadenie a dynamické využívanie 

technologických výskumných prostriedkov s možnosťou 

monitorovania nákladov 

 zabezpečenie služieb dátového úložiska a to vrátane 

riadenia pridelenej kapacity, životného cyklu dát, 

sprístupnenia dát, 

 zabezpečenie služieb dlhodobej archivácie, 

 zabezpečenie ochrany obsahu. 

 

Súčasťou dodávky systému sú IKT prostriedky a súvisiace 

technológie pre potreby zabezpečenia prevádzky samotného 

systému a komunikačná infraštruktúra pre potreby sprístupnenia 

služieb systému vedeckým pracovníkom. 

 

Výstup: Realizáciou aktivity vznikne technická infraštruktúra, 

ktorá bude slúžiť pre potreby MediParku.  

 

Súčasné požiadavky na technickú infraštruktúru pre výskum 

v oblasti  medicíny, požadujú, aby táto infraštruktúra 

zodpovedala parametrami požiadavkám prístrojovej techniky 

a laboratórnych zariadení, ktoré sa daný účel použijú. Efektivita 

využitia prístrojov a ostatných zariadení sa zabezpečuje ich 

koncentráciou do špecifických prístrojových a výskumných 

laboratórií. Laboratóriá, ktoré realizáciou aktivity vzniknú budú 

mať kvalitatívne i kapacitne zabezpečené predovšetkým všetky 

rozvody médií, akými sú elektrická energia (silnoprúd 

i slaboprúd a osvetlenie), technické plyny, voda čiastočne 

energetický plyn.  

 

Prepojenosť na iné aktivity:  
Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú zásadný význam 

pre úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na výskumno-

vývojové aktivity (aktivity 3.1 až 3.5). 

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Hlavným výstupom aktivity bude funkčná a moderná prístrojová 

a technická infraštruktúra zabezpečujúca špičkový výskum na 

medzinárodnej úrovni. 

 

Realizácia aktivity prispeje k odstraňovaniu zaostávania 

technologického a prístrojového vybavenia organizácie žiadateľa 

a partnerov za ostatnými krajinami EU a zvýši ich 
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konkurencieschopnosť v získavaní zahraničných grantov 

a medzinárodnú spoluprácu. 

 

Splnenie cieľa aktivity zlepší: 

 prospeje výmene informácií a spolupráci na projektoch, 

 využitie prístrojovej techniky a umožní komplexné 

riešenie problémov praxe,  

 spoluprácu pri výchove mladých odborníkov, 

 zapájanie pracovníkov výskumného tímu do 

medzinárodnej spolupráce. 

 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

29 110 060,83 € 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: Aktivita je realizovaná za účelom 

rozšírenia a skvalitnenia podmienok technickej 

infraštruktúry u žiadateľa a partnerov pre 

potreby vybudovania modernej technickej 

infraštruktúry MediParku - I. etapy jeho 

budovania - pre výskum a vývoj v oblasti 

medicíny. 

 

Hlavnou funkciou tejto aktivity je funkčná 

podpora výskumu v oblasti medicíny (konkrétne 

v piatich CORE výskumno-vývojových 

programoch MediParku) tak, aby uvažovaný 

výskumný tím zložený zo špičkových vedeckých 

pracovníkov jednotlivých partnerov bol 

dôstojným partnerom pre špičkové tímy 

a výskumné centrá podobného zamerania 

v zahraničí a prostredníctvom modernej 

infraštruktúry mohol poskytovať vysoko cenené 

a hodnotené výsledky špičkového výskumu 

orientovaného na reálne využitie výsledkov 

v praxi. 

 

 

Čas: Dĺžka trvania aktivity bude 30 mesiacov, 

t.j. celú dobu trvania projektu. 

 

Vstupy: Hlavnými vstupmi sú existujúce 

priestory, ktoré po stavebných úpravách 

a úpravách prevádzkových súborov a technológií  

budú schopné optimálne plniť funkciu 

vymedzenú aktivitami projektu, ktorými je 

zabezpečenie realizácie špičkového výskumu a 

vývoja v rámci nosných výskumných tém 

MediParku. V novo zrekonštruovaných 

62,89 % 
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priestoroch bude prebiehať najmä výskum 

v oblastiach ako su neurovedy, chémia 

a biochémia, molekulárna biológia, regeneračná 

medicína a pod. 

 

Vstupom z pohľadu prístrojového vybavenia je 

existujúca hmotná, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a všetkých partnerov, 

kvalifikovaná práca skúseného projektového 

tímu, informačno-komunikačné potreby 

MediParku, stavebné práce a materiály, 

technologické celky, a zariadenia pre 

modernizáciu vybavenia potrebného pre 

realizáciu zamýšľaného výskumu, ktoré bude 

zabezpečovať externý dodávateľ/dodávatelia 

vybraní na základe verejného obstarávania. 

 

Bude platiť základný princíp toho, že MediPark 

je komplexná sofistikovaná výskumná 

infraštruktúra, ktorá musí fungovať, ako jeden 

celok. 

 

Metóda: Stavebné práce a dodávky súvisiace s 

vystavbou a rekonštrukciou priestorov 

Mediparku, konkétne: 

 Budova UPJŠ, Trieda SNP, Košice – 

rekonštrukcia a úpravy prevádzkových 

súborov budovy 

 Prístavba a rekonštrukcia pavilónu 40 

Chirurgia a PGA malých zvierat, 

Komenského 73, 04001 Košice 

budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a internými 

smernicami žiadateľa a partnerov. Obstaranie 

bude realizované v súlade s projektovou 

dokumentáciou a dodávateľské práce bude 

vykonávať kvalifikovaný externý stavebný 

dodávateľ.  

 

Postup prác (funkčné riešenie) v  časti 

stavebných prác:  

Stavebné práce sa budú týkať jednak vystavby 

nových priestorov a jednak modernizácie 

jednotlivých laboratórií a prislúchajúcej 

infraštruktúry (prístupové, servisné a skladové 

priestory). 

 

 

Centrálna technologická podporná infraštruktúra 

MediParku: 
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Technológie UVP vyžadujú splnenie 

prevádzkových podmienok na dostupnosť a 

bezpečnosť a tieto musia byť reflektované aj v 

podpornej technickej infraštruktúre. Správny 

návrh, a realizácia majú za cieľ budúce 

bezproblémové fungovanie UVP, ako aj nízke 

prevádzkové náklady a enviromentálny dopad. 

 

Technológie UVP si vyžadujú nasledujúce 

úpravy súčasnej technickej infraštruktúry (ktorá 

je nevyhovujúca): 

 rešpektovanie princípu zónovania a 

fyzického oddelenia kritických 

komponentov 

 vybavenie priestorov zdvojenou 

podlahou minimálne triedy 5A (Bodové 

zaťaženie 5kN) 

 elektrické rozvody 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 

 systém technologického precízneho 

chladenia s požadovanou redundanciou 

min N+1 a systémom regulácie vlhkosti 

 bezpečnostné a protipožiarne fyzické 

prostriedky oďdeľujúce priestory 

technickej podpornej infraštruktúry od 

iných. 

 bezpečnostné a protipožiarne 

elektronické systémy pre ochranu 

prevádzky technickej podpornej 

infraštruktúry UVP 

 osvetlenie s požadovanou intenzitou 

min.1500lx 

 

Vzhľadom na technologickú povahu priestorov 

a ich prevádzkového režimu, budú tieto 

umiestnené v rámci suterénu s časťou 

technológií umiestnenou na streche a na 

spevnených plochách pri budove.  

 

Priestory pre zabezpečenie realizácie špičkového 

výskumu a vývoja v rámci nosných výskumných 

tém MediParku: 
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S ohľadom na komplexnosť výskumných oblastí 

Mediparku, ktoré v rámci vedeckého parku 

predstavujú integrovaný súbor s pomerne tesným 

prepojením,  bol zvolený prístup vytvorenia 

spojitého univerzálneho prostredia pre vedecký 

výskum s možnosťou dynamicky reagovať na 

aktuálne požiadavky, generované najmä 

vznikom a zánikom jednotlivých výskumných 

tém, úloh, tímov a projektov. 

 

Pre účely vytvorenia tohto  priestoru sa 

zrealizuje rekonštrukcia šiestich nadzemných 

podlaží, ktorá rieši hlavné technické 

prevádzkové zázemie laboratórií. 

 

Dispozícia poschodí je v základnom koncepte 

unifikovaná, úpravy sa robia iba v prípade 

netypických pôvodných dispozícií.  

 

Priestor je v zmysle kategorizácie úrovne 

akceptovateľných požiadaviek na prostredie pre 

vedecký výskum rozčlenený do nasledovnej 

zonácie: 

 Prostredia pre výkon bežného vedeckého 

výskumu – ide o výkon výskumu ako 

napr. teoretického, počítačových 

simulácií, numerických výpočtov, 

spracovania datasetov a pod.  

 Prostredia pre výkon izolovaného 

vedeckého výskumu a podporných aktivít 

– ide o výkon výskumu v špeciálnych 

priestoroch napr. tmavé priestory bez 

okien, priestory s presným riadením 

nízkej teploty ale aj podporné aktivity 

ako priestory na uskladnenie, kultiváciu, 

freezeboxy, autoclavy a pod.  

 Prostredia pre výkon laboratórneho 

vedeckého výskumu – ide o výkon 

vedeckého výskumu v špecializovaných 

laboratórnych priestoroch so 

zabezpečením špecifických podmienok s 

presným riadením za použitia 

špeciálneho vybavenia. 

 

Tento koncept rozdeľuje priestor na severný 

trakt (laboratóriá), južný trakt (pracovne, kde sa 

predpokladá práca s počítačmi) a stredný trakt, 

kde sú doplnkové priestory (umyváreň, 

technologické priestory). V prípade požiadaviek 

sa v strednom trakte môžu situovať chladiace 
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boxy, termoboxy alebo iné požadované 

technické zariadenia). V strednom trakte nie je 

denné osvetlenie, preto sa tu nepočíta s 

pracoviskami s trvalou prítomnosťou ľudí.  

 

Laboratóriá budú splňovať kritéria ochrany pre 

laboratóriá (príloha k vyhláške č.399/2005 Zb) 

pre úroveň 1 a 2. V prípade, že pre konkrétne 

laboratóriá bude vyžadovaná vyššia úroveň 

ochrany (3 a 4) budú sa realizovať technické 

úpravy konkrétne pre určené laboratóriá.  

 

Štandardnými parametrami a výbavou 

jednotlivých výskumných priestorov budú: 

 

 Inteligentná sieť, ktorá bude obsahovať: 

o elektrické rozvody 380/230 

V s dostatočnou kapacitou prúdu 

podľa požiadaviek jednotlivých 

prístrojov a prístrojových komplexov. 

o rozvody technických plynov 

a energetického plynu do miestností, 

ktorých technológie si to vyžadujú, 

o IT rozvody  vo všetkých 

miestnostiach, 

o ostatné médiá podľa povahy 

technológií v jednotlivých 

miestnostiach. 

 Bezprašné a nehorľavé úpravy stropov, stien 

a podláh. V laboratóriách budú plochy 

opatrené antibakteriálnym náterom 

 V prípade podláh bude tieto nevyhnutné  

upraviť v niektorých miestnostiach na 

zvýšenú záťaž, 

 Osvetlenie zodpovedajúce potrebám prác 

v prístrojových laboratóriách, 

 Vykurovanie a chladenie všetkých priestorov 

laboratórií a miestností s pomocnou 

technológiu, 

 Vetranie priestorov s nasávaním čerstvého 

vzduchu s využitím rekuperácie tepla, 

 Bezpečnostné prvky: 

o bezpečnostné zónovanie 

o bezpečnostné dvere do všetkých 

miestností i vlastného vstupu na 

úroveň podlažia a objektu 

o  v prípade potreby možnosž 

doplnenia ďalších prvkov na zvýšenie 

úrovne zabezpečenia (napr. pre 

režimové pracovisko s životu 
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nebezpečnými alebo radiačnými 

materiálmi) 

 Požiarne zabezpečenie v súlade s požiarnym 

projektom objektu 

Zvieratník: 

 

V rámci 10.poschodia bude zriadené pracovisko 

Centrálny zvieratník.Rekonštrukcia existujúcich 

priestorov 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. 

Úprava priestorov, ich prevádzkových 

parametrov a technológií pre výkon vedeckého 

výskumu sa realizuje v rámci funkčného celku . 

Zmeny priestorov a doplnenia technológií pre 

špecifické určenie výkonu činností Centrálneho 

zvieratníka s parametrami vyhovujúcimi 

požiadavkám na akreditáciu na chov 

laboratórnych zvierat a na vykonávanie pokusov 

na zvieratách v súlade s príslušnými 

legislatívnymi ustanoveniami. 

 

 

Spoločné úpravy objektu: 

 

V rámci zabezpečenia požadovaných tepelno-

izolačných charakteristík priestorov je potrebné 

realizovať aj rekonštrukciu a zateplenie fasády 

vrátane výmeny všetkých okien. Na základe 

revízie tepelno technických charakteristík a 

parametrov existujúcich prostredí 

predpokladáme úpravy tepelnoizolačných 

vlastností v rozsahu: 

 zvislé obvodové konštrukcie 

 otvorové výplne  

 pomocné konštrukčné prvky a vybavenie. 

 

 

Rozsah stavebných aktivít pri stavbe 

Univerzitnej veterinárskej nemocnice, objekt : 

40 Chirurgia a PGA malých zvierat definuje 

Súhrnný list stavby, ktorý komplexným 

spôsobom sumarizuje rozsah stavebných 

dodávok a prevádzkových súborov v danom 

stavebnom celku, a ktorý je tvorený ucelenými 

časťami, ktorých rozpočtové náklady podľa 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

dielčích Výkazov výmer sú premietnuté 

v rozpočte za partnera – UVLF :  

- Časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat – zahŕňa práce 

a dodávky HSV (v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a komplentné 

konštrukcie, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, úpravy povrchov, podlahy 

výplne, rúrové vedenia, ostatné 

konštrukcie a práce), práce a dodávky  

PSV ( v tom : izolácie, konštrukcie, 

podlahy a dokončovacie práce) , práce 

a dodávky M – montážne práce 

dopravných zariadení a oceľových 

konštrukcií  

- Časť : 03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová – v tom práce a dodávky 

M – elektromontáže, montáže 

oznamovacích a zabezpečovacích 

zariadení 

- Časť : 04 Ústredné kúrenie – práce 

a dodávky HSV ( v tom prekládka 

teplovodu a teplovodná prípojka), práce 

a dodávky PSV ( v tom : izolácie 

potrubia, strojovne, rozvod potrubia, 

armatúry, vykurovacie telesá, 

konštrukcie doplnkové kovové stavebné, 

nátery, vykurovacia technológia), práce 

a dodávky M – montáž 

vzduchotechnických zariadení 

- Časť : 05 Zdravotnotechnická 

inštalácia -  práce a dodávky HSV  

(v tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie a presun hmôt HSV), práce 

a dodávky PSV  ( v tom : izolácie 

tepelné, zdravotechn. - vnútorná 

kanalizácia, vnútorný vodovod, 

zariaďovacie predmety, ústredné kúrenie 

- strojovne 

- Časť : 07 Plynofikácia kotolne   - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zdravotno – 

technické inštalácie, ústredné 

vykurovanie, konštrukcie, dokončovacie 

práce) 

- Časť : 08 Plynofikácia laboratórií – 

práce a dodávky HSV (v tom : zdravotno 

– technické inštalácie , dokončovacie 

práce, montáž oznamovacích 

a signalizačných zariadení) 

- Časť : 09 Meranie a regulácia – 
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elektromontážne práce (dodávka, 

montáž, materiál, odborná prehliadka 

a skúška sfunkčnenia) 

- Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod 

a kanalizácia – práce a dodávky HSV (v 

tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie, rúrové vedenia, presun 

hmôt) 

- Objekt : 40.3 Spevnené plochy  - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a kompletné konštrukcie, 

vodorovné konštrukcie, komunikácie, 

úpravy povrchov, podlahy, výplne, statné 

konštrukcie) 

- Objekt : 40.5 NTL Plynová prípojka  - 

práce a dodávky HSV ( v tom : zemné 

práce, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, ostatné konštrukcie 

a práce, zvislé a kompletné konštrukcie), 

práce a dodávky PSV – zdravotno – 

technické inštalácie – vnútorný vodovod, 

práce a dodávky M – montáž ( v tom 

elektromontáže, montáž potrubia, zemné 

práce vykonávané pri externých 

montážach). 

S plánovaným objemom stavebných prác úzko 

súvisí i činnosť stavebného dozora 

a autorského dozora projektanta/architekta, 

ktoré sú v rozpočte predkladaného projektového 

návrhu za partnera – UVLF nadefinované 

v podpoložke 1.3 Stavebný dozor a podpoložke 

1.4 projekčná činnosť. Rozsah prác v hodinovom 

vyjadrení je   v daných rozpočtových položkách 

premietnutý podľa reálneho odhadu 

nevyhnutného rozsahu činností s použitím 

jednotkových sadzieb v súlade s 

hospodárnosťou, ktoré stanovuje Príručka pre 

žiadateľa o NFP za OPVaV, verzia 14.0, ktorú 

vydalo MŠ VV a Š SR s dátumom schválenia 

21.06.2012.                   

 

Súčasťou realizácie stavebných dodávok sú aj 

dodávky tzv. Prevádzkových súborov, ktoré sú 

v Súhrnnom liste stavby zadefinované pod 

nasledovnými časťami :  

 Časť : 11 PS Zdravotnícka 

technológia – nákup zariadenia, 

vybavenia, strojov prístrojov 

a laboratórnych zariadení pre I. a II. 

nadzemné podlažie Kliniky malých 
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zvierat  

 Časť : 12 PS Zdravotnícka 

technológia  - nákup technológie pre 

analytické riešenie podpory vedecko – 

výskumných projektov, spracovanie dát, 

získanie nových informácií pre kľúčové 

spracovanie výskumu, technológia 

obsiahne hardware, software, a 

konfiguráciu jednotlivých častí       

 Časť : 13 PS Vzduchotechnika 

a klimatizácia  - nákup a inštalácia 

vzduchotechnických a klimatizačných 

zariadení pre zabezpečenie 

požadovaných štandardných 

hygienických parametrov priestorov 

ambulancií, operačných miestností, 

hygienických zariadení a šatní, 

zasadacích miestností, cvičební, 

kabinetov, serverovne, kompresorovne 

 Časť : 14 PS Rozvody medicinálnych 

plynov  

 Časť : 15 PS IT – technológia – 

obsiahne IKT technológiu pre 

sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, v dielčích výkazoch 

výmer zadefinovaná IKT technológia 

pre MediPark v rozsahu : LAN sieť, sieť 

na snímanie operácií kamerami, systémy 

otvárania dverí cez IPT, prístupové 

systémy a dataprojektory na výuku 

a demonštráciu výsledkov vedeckej 

činnosti       

 

Funkčné riešenie pre potreby vedeckého 

manažmentu Mediparku, prístrojového 

vybavanie, informačno-komunikačného 

vybabenia a ďalšieho vnútorného vybavenie 

priestorov: 

 

 

Komplexný systém pre podporu vedeckého 

výskumu: 

 

Základnou úlohou systému pre podporu 

vedeckého výskumu bude poskytnúť jednotné, 

homogénne prostredie a nástroje pre výkon 

vedeckej činnosti pracovníkov. Informácie, resp. 

objekty do systému vstupujú v elektronickej 

podobe a následne sú vedeckými pracovníkmi 

skúmané a obohacované. Pre tento účel systém 
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poskytne prostredníctvom unifikovaného, 

používateľsky jednoduchého rozhrania sadu 

nástrojov, postupov, metód, či už pre riadenie 

životného cyklu, publikovanie alebo archiváciu: 

 správa obsahu a podpora životného cyklu 

vedeckých informácií 

 riadenie procesov 

 podpora štandardov pre obsah / popisné 

údaje, pre sémantiku / terminológia, 

ontológie, pre syntax – dátový model, 

výmena údajov 

 dostupnosť z rôznych zariadení (PC, 

telefón, ...) 

 podpora spolupráce používateľov 

(kolaborácia) 

 integrácia z a do externých 

(informačných) zdrojov 

 

 

Základné procesy, ktoré musí systém pokryť sú: 

 správu vedeckých informácií 

 publikovanie vedeckých výstupov 

s možnosťou prepojenia na systémy 

riadenia a sledovania publikačnej 

činnosti a na systém manažmentu 

patentov a autorských práv 

 plánovanie, riadenie a dynamické 

využívanie technologických výskumných 

prostriedkov s možnosťou monitorovania 

nákladov 

 zabezpečenie služieb dátového úložiska 

a to vrátane riadenia pridelenej kapacity, 

životného cyklu dát, sprístupnenia dát, 

 zabezpečenie služieb dlhodobej 

archivácie, 

 zabezpečenie ochrany obsahu. 

 

Súčasťou dodávky systému sú IKT prostriedky 

a súvisiace technológie pre potreby zabezpečenia 

prevádzky samotného systému a komunikačná 

infraštruktúra pre potreby sprístupnenia služieb 

systému vedeckým pracovníkom. 

 

Výstup: Realizáciou aktivity vznikne technická 

infraštruktúra, ktorá bude slúžiť pre potreby 

MediParku.  

 

Súčasné požiadavky na technickú infraštruktúru 

pre výskum v oblasti  medicíny, požadujú, aby 

táto infraštruktúra zodpovedala parametrami 
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požiadavkám prístrojovej techniky 

a laboratórnych zariadení, ktoré sa daný účel 

použijú. Efektivita využitia prístrojov 

a ostatných zariadení sa zabezpečuje ich 

koncentráciou do špecifických prístrojových a 

výskumných laboratórií. Laboratóriá, ktoré 

realizáciou aktivity vzniknú budú mať 

kvalitatívne i kapacitne zabezpečené 

predovšetkým všetky rozvody médií, akými sú 

elektrická energia (silnoprúd i slaboprúd a 

osvetlenie), technické plyny, voda čiastočne 

energetický plyn.  

 

Prepojenosť na iné aktivity:  
Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú 

zásadný význam pre úspešný priebeh projektu 

a sú priamo viazané na výskumno-vývojové 

aktivity (aktivity 3.1 až 3.5). 

 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

Funkcia: Aktivita je realizovaná za účelom 

rozšírenia a skvalitnenia podmienok technickej 

infraštruktúry u žiadateľa a partnerov pre 

potreby vybudovania modernej technickej 

infraštruktúry MediParku - I. etapy jeho 

budovania - pre výskum a vývoj v oblasti 

medicíny. 

 

Hlavnou funkciou tejto aktivity je funkčná 

podpora výskumu v oblasti medicíny (konkrétne 

v piatich CORE výskumno-vývojových 

programoch MediParku) tak, aby uvažovaný 

výskumný tím zložený zo špičkových vedeckých 

pracovníkov jednotlivých partnerov bol 

dôstojným partnerom pre špičkové tímy 

a výskumné centrá podobného zamerania 

v zahraničí a prostredníctvom modernej 

infraštruktúry mohol poskytovať vysoko cenené 

a hodnotené výsledky špičkového výskumu 

orientovaného na reálne využitie výsledkov 

v praxi. 

 

 

Čas: Dĺžka trvania aktivity bude 30 mesiacov, 

t.j. celú dobu trvania projektu. 

 

Vstupy: Hlavnými vstupmi sú existujúce 

priestory, ktoré po stavebných úpravách 

a úpravách prevádzkových súborov a technológií  

budú schopné optimálne plniť funkciu 

vymedzenú aktivitami projektu, ktorými je 

27,91 % 
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zabezpečenie realizácie špičkového výskumu a 

vývoja v rámci nosných výskumných tém 

MediParku. V novo zrekonštruovaných 

priestoroch bude prebiehať najmä výskum 

v oblastiach ako su neurovedy, chémia 

a biochémia, molekulárna biológia, regeneračná 

medicína a pod. 

 

Vstupom z pohľadu prístrojového vybavenia je 

existujúca hmotná, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a všetkých partnerov, 

kvalifikovaná práca skúseného projektového 

tímu, informačno-komunikačné potreby 

MediParku, stavebné práce a materiály, 

technologické celky, a zariadenia pre 

modernizáciu vybavenia potrebného pre 

realizáciu zamýšľaného výskumu, ktoré bude 

zabezpečovať externý dodávateľ/dodávatelia 

vybraní na základe verejného obstarávania. 

 

Bude platiť základný princíp toho, že MediPark 

je komplexná sofistikovaná výskumná 

infraštruktúra, ktorá musí fungovať, ako jeden 

celok. 

 

Metóda: Stavebné práce a dodávky súvisiace s 

vystavbou a rekonštrukciou priestorov 

Mediparku, konkétne: 

 Budova UPJŠ, Trieda SNP, Košice – 

rekonštrukcia a úpravy prevádzkových 

súborov budovy 

 Prístavba a rekonštrukcia pavilónu 40 

Chirurgia a PGA malých zvierat, 

Komenského 73, 04001 Košice 

budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a internými 

smernicami žiadateľa a partnerov. Obstaranie 

bude realizované v súlade s projektovou 

dokumentáciou a dodávateľské práce bude 

vykonávať kvalifikovaný externý stavebný 

dodávateľ.  

 

Postup prác (funkčné riešenie) v  časti 

stavebných prác:  

Stavebné práce sa budú týkať jednak vystavby 

nových priestorov a jednak modernizácie 

jednotlivých laboratórií a prislúchajúcej 

infraštruktúry (prístupové, servisné a skladové 

priestory). 
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Centrálna technologická podporná infraštruktúra 

MediParku: 

 

Technológie UVP vyžadujú splnenie 

prevádzkových podmienok na dostupnosť a 

bezpečnosť a tieto musia byť reflektované aj v 

podpornej technickej infraštruktúre. Správny 

návrh, a realizácia majú za cieľ budúce 

bezproblémové fungovanie UVP, ako aj nízke 

prevádzkové náklady a enviromentálny dopad. 

 

Technológie UVP si vyžadujú nasledujúce 

úpravy súčasnej technickej infraštruktúry (ktorá 

je nevyhovujúca): 

 rešpektovanie princípu zónovania a 

fyzického oddelenia kritických 

komponentov 

 vybavenie priestorov zdvojenou 

podlahou minimálne triedy 5A (Bodové 

zaťaženie 5kN) 

 elektrické rozvody 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 

 systém technologického precízneho 

chladenia s požadovanou redundanciou 

min N+1 a systémom regulácie vlhkosti 

 bezpečnostné a protipožiarne fyzické 

prostriedky oďdeľujúce priestory 

technickej podpornej infraštruktúry od 

iných. 

 bezpečnostné a protipožiarne 

elektronické systémy pre ochranu 

prevádzky technickej podpornej 

infraštruktúry UVP 

 osvetlenie s požadovanou intenzitou 

min.1500lx 

 

Vzhľadom na technologickú povahu priestorov 

a ich prevádzkového režimu, budú tieto 

umiestnené v rámci suterénu s časťou 

technológií umiestnenou na streche a na 

spevnených plochách pri budove.  

 

Priestory pre zabezpečenie realizácie špičkového 
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výskumu a vývoja v rámci nosných výskumných 

tém MediParku: 

 

S ohľadom na komplexnosť výskumných oblastí 

Mediparku, ktoré v rámci vedeckého parku 

predstavujú integrovaný súbor s pomerne tesným 

prepojením,  bol zvolený prístup vytvorenia 

spojitého univerzálneho prostredia pre vedecký 

výskum s možnosťou dynamicky reagovať na 

aktuálne požiadavky, generované najmä 

vznikom a zánikom jednotlivých výskumných 

tém, úloh, tímov a projektov. 

 

Pre účely vytvorenia tohto  priestoru sa 

zrealizuje rekonštrukcia šiestich nadzemných 

podlaží, ktorá rieši hlavné technické 

prevádzkové zázemie laboratórií. 

 

Dispozícia poschodí je v základnom koncepte 

unifikovaná, úpravy sa robia iba v prípade 

netypických pôvodných dispozícií.  

 

Priestor je v zmysle kategorizácie úrovne 

akceptovateľných požiadaviek na prostredie pre 

vedecký výskum rozčlenený do nasledovnej 

zonácie: 

 Prostredia pre výkon bežného vedeckého 

výskumu – ide o výkon výskumu ako 

napr. teoretického, počítačových 

simulácií, numerických výpočtov, 

spracovania datasetov a pod.  

 Prostredia pre výkon izolovaného 

vedeckého výskumu a podporných aktivít 

– ide o výkon výskumu v špeciálnych 

priestoroch napr. tmavé priestory bez 

okien, priestory s presným riadením 

nízkej teploty ale aj podporné aktivity 

ako priestory na uskladnenie, kultiváciu, 

freezeboxy, autoclavy a pod.  

 Prostredia pre výkon laboratórneho 

vedeckého výskumu – ide o výkon 

vedeckého výskumu v špecializovaných 

laboratórnych priestoroch so 

zabezpečením špecifických podmienok s 

presným riadením za použitia 

špeciálneho vybavenia. 

 

Tento koncept rozdeľuje priestor na severný 

trakt (laboratóriá), južný trakt (pracovne, kde sa 

predpokladá práca s počítačmi) a stredný trakt, 
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kde sú doplnkové priestory (umyváreň, 

technologické priestory). V prípade požiadaviek 

sa v strednom trakte môžu situovať chladiace 

boxy, termoboxy alebo iné požadované 

technické zariadenia). V strednom trakte nie je 

denné osvetlenie, preto sa tu nepočíta s 

pracoviskami s trvalou prítomnosťou ľudí.  

 

Laboratóriá budú splňovať kritéria ochrany pre 

laboratóriá (príloha k vyhláške č.399/2005 Zb) 

pre úroveň 1 a 2. V prípade, že pre konkrétne 

laboratóriá bude vyžadovaná vyššia úroveň 

ochrany (3 a 4) budú sa realizovať technické 

úpravy konkrétne pre určené laboratóriá.  

 

Štandardnými parametrami a výbavou 

jednotlivých výskumných priestorov budú: 

 

 Inteligentná sieť, ktorá bude obsahovať: 

o elektrické rozvody 380/230 

V s dostatočnou kapacitou prúdu 

podľa požiadaviek jednotlivých 

prístrojov a prístrojových komplexov. 

o rozvody technických plynov 

a energetického plynu do miestností, 

ktorých technológie si to vyžadujú, 

o IT rozvody  vo všetkých 

miestnostiach, 

o ostatné médiá podľa povahy 

technológií v jednotlivých 

miestnostiach. 

 Bezprašné a nehorľavé úpravy stropov, stien 

a podláh. V laboratóriách budú plochy 

opatrené antibakteriálnym náterom 

 V prípade podláh bude tieto nevyhnutné  

upraviť v niektorých miestnostiach na 

zvýšenú záťaž, 

 Osvetlenie zodpovedajúce potrebám prác 

v prístrojových laboratóriách, 

 Vykurovanie a chladenie všetkých priestorov 

laboratórií a miestností s pomocnou 

technológiu, 

 Vetranie priestorov s nasávaním čerstvého 

vzduchu s využitím rekuperácie tepla, 

 Bezpečnostné prvky: 

o bezpečnostné zónovanie 

o bezpečnostné dvere do všetkých 

miestností i vlastného vstupu na 

úroveň podlažia a objektu 

o  v prípade potreby možnosž 
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doplnenia ďalších prvkov na zvýšenie 

úrovne zabezpečenia (napr. pre 

režimové pracovisko s životu 

nebezpečnými alebo radiačnými 

materiálmi) 

 Požiarne zabezpečenie v súlade s požiarnym 

projektom objektu 

Zvieratník: 

 

V rámci 10.poschodia bude zriadené pracovisko 

Centrálny zvieratník.Rekonštrukcia existujúcich 

priestorov 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. 

Úprava priestorov, ich prevádzkových 

parametrov a technológií pre výkon vedeckého 

výskumu sa realizuje v rámci funkčného celku . 

Zmeny priestorov a doplnenia technológií pre 

špecifické určenie výkonu činností Centrálneho 

zvieratníka s parametrami vyhovujúcimi 

požiadavkám na akreditáciu na chov 

laboratórnych zvierat a na vykonávanie pokusov 

na zvieratách v súlade s príslušnými 

legislatívnymi ustanoveniami. 

 

 

Spoločné úpravy objektu: 

 

V rámci zabezpečenia požadovaných tepelno-

izolačných charakteristík priestorov je potrebné 

realizovať aj rekonštrukciu a zateplenie fasády 

vrátane výmeny všetkých okien. Na základe 

revízie tepelno technických charakteristík a 

parametrov existujúcich prostredí 

predpokladáme úpravy tepelnoizolačných 

vlastností v rozsahu: 

 zvislé obvodové konštrukcie 

 otvorové výplne  

 pomocné konštrukčné prvky a vybavenie. 

 

 

Rozsah stavebných aktivít pri stavbe 

Univerzitnej veterinárskej nemocnice, objekt : 

40 Chirurgia a PGA malých zvierat definuje 

Súhrnný list stavby, ktorý komplexným 

spôsobom sumarizuje rozsah stavebných 
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dodávok a prevádzkových súborov v danom 

stavebnom celku, a ktorý je tvorený ucelenými 

časťami, ktorých rozpočtové náklady podľa 

dielčích Výkazov výmer sú premietnuté 

v rozpočte za partnera – UVLF :  

- Časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat – zahŕňa práce 

a dodávky HSV (v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a komplentné 

konštrukcie, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, úpravy povrchov, podlahy 

výplne, rúrové vedenia, ostatné 

konštrukcie a práce), práce a dodávky  

PSV ( v tom : izolácie, konštrukcie, 

podlahy a dokončovacie práce) , práce 

a dodávky M – montážne práce 

dopravných zariadení a oceľových 

konštrukcií  

- Časť : 03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová – v tom práce a dodávky 

M – elektromontáže, montáže 

oznamovacích a zabezpečovacích 

zariadení 

- Časť : 04 Ústredné kúrenie – práce 

a dodávky HSV ( v tom prekládka 

teplovodu a teplovodná prípojka), práce 

a dodávky PSV ( v tom : izolácie 

potrubia, strojovne, rozvod potrubia, 

armatúry, vykurovacie telesá, 

konštrukcie doplnkové kovové stavebné, 

nátery, vykurovacia technológia), práce 

a dodávky M – montáž 

vzduchotechnických zariadení 

- Časť : 05 Zdravotnotechnická 

inštalácia -  práce a dodávky HSV  

(v tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie a presun hmôt HSV), práce 

a dodávky PSV  ( v tom : izolácie 

tepelné, zdravotechn. - vnútorná 

kanalizácia, vnútorný vodovod, 

zariaďovacie predmety, ústredné kúrenie 

- strojovne 

- Časť : 07 Plynofikácia kotolne   - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zdravotno – 

technické inštalácie, ústredné 

vykurovanie, konštrukcie, dokončovacie 

práce) 

- Časť : 08 Plynofikácia laboratórií – 

práce a dodávky HSV (v tom : zdravotno 

– technické inštalácie , dokončovacie 
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práce, montáž oznamovacích 

a signalizačných zariadení) 

- Časť : 09 Meranie a regulácia – 

elektromontážne práce (dodávka, 

montáž, materiál, odborná prehliadka 

a skúška sfunkčnenia) 

- Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod 

a kanalizácia – práce a dodávky HSV (v 

tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie, rúrové vedenia, presun 

hmôt) 

- Objekt : 40.3 Spevnené plochy  - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a kompletné konštrukcie, 

vodorovné konštrukcie, komunikácie, 

úpravy povrchov, podlahy, výplne, statné 

konštrukcie) 

- Objekt : 40.5 NTL Plynová prípojka  - 

práce a dodávky HSV ( v tom : zemné 

práce, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, ostatné konštrukcie 

a práce, zvislé a kompletné konštrukcie), 

práce a dodávky PSV – zdravotno – 

technické inštalácie – vnútorný vodovod, 

práce a dodávky M – montáž ( v tom 

elektromontáže, montáž potrubia, zemné 

práce vykonávané pri externých 

montážach). 

S plánovaným objemom stavebných prác úzko 

súvisí i činnosť stavebného dozora 

a autorského dozora projektanta/architekta, 

ktoré sú v rozpočte predkladaného projektového 

návrhu za partnera – UVLF nadefinované 

v podpoložke 1.3 Stavebný dozor a podpoložke 

1.4 projekčná činnosť. Rozsah prác v hodinovom 

vyjadrení je   v daných rozpočtových položkách 

premietnutý podľa reálneho odhadu 

nevyhnutného rozsahu činností s použitím 

jednotkových sadzieb v súlade s 

hospodárnosťou, ktoré stanovuje Príručka pre 

žiadateľa o NFP za OPVaV, verzia 14.0, ktorú 

vydalo MŠ VV a Š SR s dátumom schválenia 

21.06.2012.                   

 

Súčasťou realizácie stavebných dodávok sú aj 

dodávky tzv. Prevádzkových súborov, ktoré sú 

v Súhrnnom liste stavby zadefinované pod 

nasledovnými časťami :  

 Časť : 11 PS Zdravotnícka 

technológia – nákup zariadenia, 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

vybavenia, strojov prístrojov 

a laboratórnych zariadení pre I. a II. 

nadzemné podlažie Kliniky malých 

zvierat  

 Časť : 12 PS Zdravotnícka 

technológia  - nákup technológie pre 

analytické riešenie podpory vedecko – 

výskumných projektov, spracovanie dát, 

získanie nových informácií pre kľúčové 

spracovanie výskumu, technológia 

obsiahne hardware, software, a 

konfiguráciu jednotlivých častí       

 Časť : 13 PS Vzduchotechnika 

a klimatizácia  - nákup a inštalácia 

vzduchotechnických a klimatizačných 

zariadení pre zabezpečenie 

požadovaných štandardných 

hygienických parametrov priestorov 

ambulancií, operačných miestností, 

hygienických zariadení a šatní, 

zasadacích miestností, cvičební, 

kabinetov, serverovne, kompresorovne 

 Časť : 14 PS Rozvody medicinálnych 

plynov  

 Časť : 15 PS IT – technológia – 

obsiahne IKT technológiu pre 

sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, v dielčích výkazoch 

výmer zadefinovaná IKT technológia 

pre MediPark v rozsahu : LAN sieť, sieť 

na snímanie operácií kamerami, systémy 

otvárania dverí cez IPT, prístupové 

systémy a dataprojektory na výuku 

a demonštráciu výsledkov vedeckej 

činnosti       

 

Funkčné riešenie pre potreby vedeckého 

manažmentu Mediparku, prístrojového 

vybavanie, informačno-komunikačného 

vybabenia a ďalšieho vnútorného vybavenie 

priestorov: 

 

 

Komplexný systém pre podporu vedeckého 

výskumu: 

 

Základnou úlohou systému pre podporu 

vedeckého výskumu bude poskytnúť jednotné, 

homogénne prostredie a nástroje pre výkon 

vedeckej činnosti pracovníkov. Informácie, resp. 
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objekty do systému vstupujú v elektronickej 

podobe a následne sú vedeckými pracovníkmi 

skúmané a obohacované. Pre tento účel systém 

poskytne prostredníctvom unifikovaného, 

používateľsky jednoduchého rozhrania sadu 

nástrojov, postupov, metód, či už pre riadenie 

životného cyklu, publikovanie alebo archiváciu: 

 správa obsahu a podpora životného cyklu 

vedeckých informácií 

 riadenie procesov 

 podpora štandardov pre obsah / popisné 

údaje, pre sémantiku / terminológia, 

ontológie, pre syntax – dátový model, 

výmena údajov 

 dostupnosť z rôznych zariadení (PC, 

telefón, ...) 

 podpora spolupráce používateľov 

(kolaborácia) 

 integrácia z a do externých 

(informačných) zdrojov 

 

 

Základné procesy, ktoré musí systém pokryť sú: 

 správu vedeckých informácií 

 publikovanie vedeckých výstupov 

s možnosťou prepojenia na systémy 

riadenia a sledovania publikačnej 

činnosti a na systém manažmentu 

patentov a autorských práv 

 plánovanie, riadenie a dynamické 

využívanie technologických výskumných 

prostriedkov s možnosťou monitorovania 

nákladov 

 zabezpečenie služieb dátového úložiska 

a to vrátane riadenia pridelenej kapacity, 

životného cyklu dát, sprístupnenia dát, 

 zabezpečenie služieb dlhodobej 

archivácie, 

 zabezpečenie ochrany obsahu. 

 

Súčasťou dodávky systému sú IKT prostriedky 

a súvisiace technológie pre potreby zabezpečenia 

prevádzky samotného systému a komunikačná 

infraštruktúra pre potreby sprístupnenia služieb 

systému vedeckým pracovníkom. 

 

Výstup: Realizáciou aktivity vznikne technická 

infraštruktúra, ktorá bude slúžiť pre potreby 

MediParku.  
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Súčasné požiadavky na technickú infraštruktúru 

pre výskum v oblasti  medicíny, požadujú, aby 

táto infraštruktúra zodpovedala parametrami 

požiadavkám prístrojovej techniky 

a laboratórnych zariadení, ktoré sa daný účel 

použijú. Efektivita využitia prístrojov 

a ostatných zariadení sa zabezpečuje ich 

koncentráciou do špecifických prístrojových a 

výskumných laboratórií. Laboratóriá, ktoré 

realizáciou aktivity vzniknú budú mať 

kvalitatívne i kapacitne zabezpečené 

predovšetkým všetky rozvody médií, akými sú 

elektrická energia (silnoprúd i slaboprúd a 

osvetlenie), technické plyny, voda čiastočne 

energetický plyn.  

 

Prepojenosť na iné aktivity:  
Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú 

zásadný význam pre úspešný priebeh projektu 

a sú priamo viazané na výskumno-vývojové 

aktivity (aktivity 3.1 až 3.5). 

 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

Funkcia: Aktivita je realizovaná za účelom 

rozšírenia a skvalitnenia podmienok technickej 

infraštruktúry u žiadateľa a partnerov pre 

potreby vybudovania modernej technickej 

infraštruktúry MediParku - I. etapy jeho 

budovania - pre výskum a vývoj v oblasti 

medicíny. 

 

Hlavnou funkciou tejto aktivity je funkčná 

podpora výskumu v oblasti medicíny (konkrétne 

v piatich CORE výskumno-vývojových 

programoch MediParku) tak, aby uvažovaný 

výskumný tím zložený zo špičkových vedeckých 

pracovníkov jednotlivých partnerov bol 

dôstojným partnerom pre špičkové tímy 

a výskumné centrá podobného zamerania 

v zahraničí a prostredníctvom modernej 

infraštruktúry mohol poskytovať vysoko cenené 

a hodnotené výsledky špičkového výskumu 

orientovaného na reálne využitie výsledkov 

v praxi. 

 

 

Čas: Dĺžka trvania aktivity bude 30 mesiacov, 

t.j. celú dobu trvania projektu. 

 

Vstupy: Hlavnými vstupmi sú existujúce 

priestory, ktoré po stavebných úpravách 

4,14 % 
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a úpravách prevádzkových súborov a technológií  

budú schopné optimálne plniť funkciu 

vymedzenú aktivitami projektu, ktorými je 

zabezpečenie realizácie špičkového výskumu a 

vývoja v rámci nosných výskumných tém 

MediParku. V novo zrekonštruovaných 

priestoroch bude prebiehať najmä výskum 

v oblastiach ako su neurovedy, chémia 

a biochémia, molekulárna biológia, regeneračná 

medicína a pod. 

 

Vstupom z pohľadu prístrojového vybavenia je 

existujúca hmotná, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a všetkých partnerov, 

kvalifikovaná práca skúseného projektového 

tímu, informačno-komunikačné potreby 

MediParku, stavebné práce a materiály, 

technologické celky, a zariadenia pre 

modernizáciu vybavenia potrebného pre 

realizáciu zamýšľaného výskumu, ktoré bude 

zabezpečovať externý dodávateľ/dodávatelia 

vybraní na základe verejného obstarávania. 

 

Bude platiť základný princíp toho, že MediPark 

je komplexná sofistikovaná výskumná 

infraštruktúra, ktorá musí fungovať, ako jeden 

celok. 

 

Metóda: Stavebné práce a dodávky súvisiace s 

vystavbou a rekonštrukciou priestorov 

Mediparku, konkétne: 

 Budova UPJŠ, Trieda SNP, Košice – 

rekonštrukcia a úpravy prevádzkových 

súborov budovy 

 Prístavba a rekonštrukcia pavilónu 40 

Chirurgia a PGA malých zvierat, 

Komenského 73, 04001 Košice 

budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a internými 

smernicami žiadateľa a partnerov. Obstaranie 

bude realizované v súlade s projektovou 

dokumentáciou a dodávateľské práce bude 

vykonávať kvalifikovaný externý stavebný 

dodávateľ.  

 

Postup prác (funkčné riešenie) v  časti 

stavebných prác:  

Stavebné práce sa budú týkať jednak vystavby 

nových priestorov a jednak modernizácie 

jednotlivých laboratórií a prislúchajúcej 
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infraštruktúry (prístupové, servisné a skladové 

priestory). 

 

 

Centrálna technologická podporná infraštruktúra 

MediParku: 

 

Technológie UVP vyžadujú splnenie 

prevádzkových podmienok na dostupnosť a 

bezpečnosť a tieto musia byť reflektované aj v 

podpornej technickej infraštruktúre. Správny 

návrh, a realizácia majú za cieľ budúce 

bezproblémové fungovanie UVP, ako aj nízke 

prevádzkové náklady a enviromentálny dopad. 

 

Technológie UVP si vyžadujú nasledujúce 

úpravy súčasnej technickej infraštruktúry (ktorá 

je nevyhovujúca): 

 rešpektovanie princípu zónovania a 

fyzického oddelenia kritických 

komponentov 

 vybavenie priestorov zdvojenou 

podlahou minimálne triedy 5A (Bodové 

zaťaženie 5kN) 

 elektrické rozvody 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 

 systém technologického precízneho 

chladenia s požadovanou redundanciou 

min N+1 a systémom regulácie vlhkosti 

 bezpečnostné a protipožiarne fyzické 

prostriedky oďdeľujúce priestory 

technickej podpornej infraštruktúry od 

iných. 

 bezpečnostné a protipožiarne 

elektronické systémy pre ochranu 

prevádzky technickej podpornej 

infraštruktúry UVP 

 osvetlenie s požadovanou intenzitou 

min.1500lx 

 

Vzhľadom na technologickú povahu priestorov 

a ich prevádzkového režimu, budú tieto 

umiestnené v rámci suterénu s časťou 

technológií umiestnenou na streche a na 
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spevnených plochách pri budove.  

 

Priestory pre zabezpečenie realizácie špičkového 

výskumu a vývoja v rámci nosných výskumných 

tém MediParku: 

 

S ohľadom na komplexnosť výskumných oblastí 

Mediparku, ktoré v rámci vedeckého parku 

predstavujú integrovaný súbor s pomerne tesným 

prepojením,  bol zvolený prístup vytvorenia 

spojitého univerzálneho prostredia pre vedecký 

výskum s možnosťou dynamicky reagovať na 

aktuálne požiadavky, generované najmä 

vznikom a zánikom jednotlivých výskumných 

tém, úloh, tímov a projektov. 

 

Pre účely vytvorenia tohto  priestoru sa 

zrealizuje rekonštrukcia šiestich nadzemných 

podlaží, ktorá rieši hlavné technické 

prevádzkové zázemie laboratórií. 

 

Dispozícia poschodí je v základnom koncepte 

unifikovaná, úpravy sa robia iba v prípade 

netypických pôvodných dispozícií.  

 

Priestor je v zmysle kategorizácie úrovne 

akceptovateľných požiadaviek na prostredie pre 

vedecký výskum rozčlenený do nasledovnej 

zonácie: 

 Prostredia pre výkon bežného vedeckého 

výskumu – ide o výkon výskumu ako 

napr. teoretického, počítačových 

simulácií, numerických výpočtov, 

spracovania datasetov a pod.  

 Prostredia pre výkon izolovaného 

vedeckého výskumu a podporných aktivít 

– ide o výkon výskumu v špeciálnych 

priestoroch napr. tmavé priestory bez 

okien, priestory s presným riadením 

nízkej teploty ale aj podporné aktivity 

ako priestory na uskladnenie, kultiváciu, 

freezeboxy, autoclavy a pod.  

 Prostredia pre výkon laboratórneho 

vedeckého výskumu – ide o výkon 

vedeckého výskumu v špecializovaných 

laboratórnych priestoroch so 

zabezpečením špecifických podmienok s 

presným riadením za použitia 

špeciálneho vybavenia. 

 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

Tento koncept rozdeľuje priestor na severný 

trakt (laboratóriá), južný trakt (pracovne, kde sa 

predpokladá práca s počítačmi) a stredný trakt, 

kde sú doplnkové priestory (umyváreň, 

technologické priestory). V prípade požiadaviek 

sa v strednom trakte môžu situovať chladiace 

boxy, termoboxy alebo iné požadované 

technické zariadenia). V strednom trakte nie je 

denné osvetlenie, preto sa tu nepočíta s 

pracoviskami s trvalou prítomnosťou ľudí.  

 

Laboratóriá budú splňovať kritéria ochrany pre 

laboratóriá (príloha k vyhláške č.399/2005 Zb) 

pre úroveň 1 a 2. V prípade, že pre konkrétne 

laboratóriá bude vyžadovaná vyššia úroveň 

ochrany (3 a 4) budú sa realizovať technické 

úpravy konkrétne pre určené laboratóriá.  

 

Štandardnými parametrami a výbavou 

jednotlivých výskumných priestorov budú: 

 

 Inteligentná sieť, ktorá bude obsahovať: 

o elektrické rozvody 380/230 

V s dostatočnou kapacitou prúdu 

podľa požiadaviek jednotlivých 

prístrojov a prístrojových komplexov. 

o rozvody technických plynov 

a energetického plynu do miestností, 

ktorých technológie si to vyžadujú, 

o IT rozvody  vo všetkých 

miestnostiach, 

o ostatné médiá podľa povahy 

technológií v jednotlivých 

miestnostiach. 

 Bezprašné a nehorľavé úpravy stropov, stien 

a podláh. V laboratóriách budú plochy 

opatrené antibakteriálnym náterom 

 V prípade podláh bude tieto nevyhnutné  

upraviť v niektorých miestnostiach na 

zvýšenú záťaž, 

 Osvetlenie zodpovedajúce potrebám prác 

v prístrojových laboratóriách, 

 Vykurovanie a chladenie všetkých priestorov 

laboratórií a miestností s pomocnou 

technológiu, 

 Vetranie priestorov s nasávaním čerstvého 

vzduchu s využitím rekuperácie tepla, 

 Bezpečnostné prvky: 

o bezpečnostné zónovanie 

o bezpečnostné dvere do všetkých 
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miestností i vlastného vstupu na 

úroveň podlažia a objektu 

o  v prípade potreby možnosž 

doplnenia ďalších prvkov na zvýšenie 

úrovne zabezpečenia (napr. pre 

režimové pracovisko s životu 

nebezpečnými alebo radiačnými 

materiálmi) 

 Požiarne zabezpečenie v súlade s požiarnym 

projektom objektu 

Zvieratník: 

 

V rámci 10.poschodia bude zriadené pracovisko 

Centrálny zvieratník.Rekonštrukcia existujúcich 

priestorov 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. 

Úprava priestorov, ich prevádzkových 

parametrov a technológií pre výkon vedeckého 

výskumu sa realizuje v rámci funkčného celku . 

Zmeny priestorov a doplnenia technológií pre 

špecifické určenie výkonu činností Centrálneho 

zvieratníka s parametrami vyhovujúcimi 

požiadavkám na akreditáciu na chov 

laboratórnych zvierat a na vykonávanie pokusov 

na zvieratách v súlade s príslušnými 

legislatívnymi ustanoveniami. 

 

 

Spoločné úpravy objektu: 

 

V rámci zabezpečenia požadovaných tepelno-

izolačných charakteristík priestorov je potrebné 

realizovať aj rekonštrukciu a zateplenie fasády 

vrátane výmeny všetkých okien. Na základe 

revízie tepelno technických charakteristík a 

parametrov existujúcich prostredí 

predpokladáme úpravy tepelnoizolačných 

vlastností v rozsahu: 

 zvislé obvodové konštrukcie 

 otvorové výplne  

 pomocné konštrukčné prvky a vybavenie. 

 

 

Rozsah stavebných aktivít pri stavbe 

Univerzitnej veterinárskej nemocnice, objekt : 
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40 Chirurgia a PGA malých zvierat definuje 

Súhrnný list stavby, ktorý komplexným 

spôsobom sumarizuje rozsah stavebných 

dodávok a prevádzkových súborov v danom 

stavebnom celku, a ktorý je tvorený ucelenými 

časťami, ktorých rozpočtové náklady podľa 

dielčích Výkazov výmer sú premietnuté 

v rozpočte za partnera – UVLF :  

- Časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat – zahŕňa práce 

a dodávky HSV (v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a komplentné 

konštrukcie, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, úpravy povrchov, podlahy 

výplne, rúrové vedenia, ostatné 

konštrukcie a práce), práce a dodávky  

PSV ( v tom : izolácie, konštrukcie, 

podlahy a dokončovacie práce) , práce 

a dodávky M – montážne práce 

dopravných zariadení a oceľových 

konštrukcií  

- Časť : 03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová – v tom práce a dodávky 

M – elektromontáže, montáže 

oznamovacích a zabezpečovacích 

zariadení 

- Časť : 04 Ústredné kúrenie – práce 

a dodávky HSV ( v tom prekládka 

teplovodu a teplovodná prípojka), práce 

a dodávky PSV ( v tom : izolácie 

potrubia, strojovne, rozvod potrubia, 

armatúry, vykurovacie telesá, 

konštrukcie doplnkové kovové stavebné, 

nátery, vykurovacia technológia), práce 

a dodávky M – montáž 

vzduchotechnických zariadení 

- Časť : 05 Zdravotnotechnická 

inštalácia -  práce a dodávky HSV  

(v tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie a presun hmôt HSV), práce 

a dodávky PSV  ( v tom : izolácie 

tepelné, zdravotechn. - vnútorná 

kanalizácia, vnútorný vodovod, 

zariaďovacie predmety, ústredné kúrenie 

- strojovne 

- Časť : 07 Plynofikácia kotolne   - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zdravotno – 

technické inštalácie, ústredné 

vykurovanie, konštrukcie, dokončovacie 

práce) 
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- Časť : 08 Plynofikácia laboratórií – 

práce a dodávky HSV (v tom : zdravotno 

– technické inštalácie , dokončovacie 

práce, montáž oznamovacích 

a signalizačných zariadení) 

- Časť : 09 Meranie a regulácia – 

elektromontážne práce (dodávka, 

montáž, materiál, odborná prehliadka 

a skúška sfunkčnenia) 

- Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod 

a kanalizácia – práce a dodávky HSV (v 

tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie, rúrové vedenia, presun 

hmôt) 

- Objekt : 40.3 Spevnené plochy  - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a kompletné konštrukcie, 

vodorovné konštrukcie, komunikácie, 

úpravy povrchov, podlahy, výplne, statné 

konštrukcie) 

- Objekt : 40.5 NTL Plynová prípojka  - 

práce a dodávky HSV ( v tom : zemné 

práce, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, ostatné konštrukcie 

a práce, zvislé a kompletné konštrukcie), 

práce a dodávky PSV – zdravotno – 

technické inštalácie – vnútorný vodovod, 

práce a dodávky M – montáž ( v tom 

elektromontáže, montáž potrubia, zemné 

práce vykonávané pri externých 

montážach). 

S plánovaným objemom stavebných prác úzko 

súvisí i činnosť stavebného dozora 

a autorského dozora projektanta/architekta, 

ktoré sú v rozpočte predkladaného projektového 

návrhu za partnera – UVLF nadefinované 

v podpoložke 1.3 Stavebný dozor a podpoložke 

1.4 projekčná činnosť. Rozsah prác v hodinovom 

vyjadrení je   v daných rozpočtových položkách 

premietnutý podľa reálneho odhadu 

nevyhnutného rozsahu činností s použitím 

jednotkových sadzieb v súlade s 

hospodárnosťou, ktoré stanovuje Príručka pre 

žiadateľa o NFP za OPVaV, verzia 14.0, ktorú 

vydalo MŠ VV a Š SR s dátumom schválenia 

21.06.2012.                   

 

Súčasťou realizácie stavebných dodávok sú aj 

dodávky tzv. Prevádzkových súborov, ktoré sú 

v Súhrnnom liste stavby zadefinované pod 
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nasledovnými časťami :  

 Časť : 11 PS Zdravotnícka 

technológia – nákup zariadenia, 

vybavenia, strojov prístrojov 

a laboratórnych zariadení pre I. a II. 

nadzemné podlažie Kliniky malých 

zvierat  

 Časť : 12 PS Zdravotnícka 

technológia  - nákup technológie pre 

analytické riešenie podpory vedecko – 

výskumných projektov, spracovanie dát, 

získanie nových informácií pre kľúčové 

spracovanie výskumu, technológia 

obsiahne hardware, software, a 

konfiguráciu jednotlivých častí       

 Časť : 13 PS Vzduchotechnika 

a klimatizácia  - nákup a inštalácia 

vzduchotechnických a klimatizačných 

zariadení pre zabezpečenie 

požadovaných štandardných 

hygienických parametrov priestorov 

ambulancií, operačných miestností, 

hygienických zariadení a šatní, 

zasadacích miestností, cvičební, 

kabinetov, serverovne, kompresorovne 

 Časť : 14 PS Rozvody medicinálnych 

plynov  

 Časť : 15 PS IT – technológia – 

obsiahne IKT technológiu pre 

sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, v dielčích výkazoch 

výmer zadefinovaná IKT technológia 

pre MediPark v rozsahu : LAN sieť, sieť 

na snímanie operácií kamerami, systémy 

otvárania dverí cez IPT, prístupové 

systémy a dataprojektory na výuku 

a demonštráciu výsledkov vedeckej 

činnosti       

 

Funkčné riešenie pre potreby vedeckého 

manažmentu Mediparku, prístrojového 

vybavanie, informačno-komunikačného 

vybabenia a ďalšieho vnútorného vybavenie 

priestorov: 

 

 

Komplexný systém pre podporu vedeckého 

výskumu: 

 

Základnou úlohou systému pre podporu 
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vedeckého výskumu bude poskytnúť jednotné, 

homogénne prostredie a nástroje pre výkon 

vedeckej činnosti pracovníkov. Informácie, resp. 

objekty do systému vstupujú v elektronickej 

podobe a následne sú vedeckými pracovníkmi 

skúmané a obohacované. Pre tento účel systém 

poskytne prostredníctvom unifikovaného, 

používateľsky jednoduchého rozhrania sadu 

nástrojov, postupov, metód, či už pre riadenie 

životného cyklu, publikovanie alebo archiváciu: 

 správa obsahu a podpora životného cyklu 

vedeckých informácií 

 riadenie procesov 

 podpora štandardov pre obsah / popisné 

údaje, pre sémantiku / terminológia, 

ontológie, pre syntax – dátový model, 

výmena údajov 

 dostupnosť z rôznych zariadení (PC, 

telefón, ...) 

 podpora spolupráce používateľov 

(kolaborácia) 

 integrácia z a do externých 

(informačných) zdrojov 

 

 

Základné procesy, ktoré musí systém pokryť sú: 

 správu vedeckých informácií 

 publikovanie vedeckých výstupov 

s možnosťou prepojenia na systémy 

riadenia a sledovania publikačnej 

činnosti a na systém manažmentu 

patentov a autorských práv 

 plánovanie, riadenie a dynamické 

využívanie technologických výskumných 

prostriedkov s možnosťou monitorovania 

nákladov 

 zabezpečenie služieb dátového úložiska 

a to vrátane riadenia pridelenej kapacity, 

životného cyklu dát, sprístupnenia dát, 

 zabezpečenie služieb dlhodobej 

archivácie, 

 zabezpečenie ochrany obsahu. 

 

Súčasťou dodávky systému sú IKT prostriedky 

a súvisiace technológie pre potreby zabezpečenia 

prevádzky samotného systému a komunikačná 

infraštruktúra pre potreby sprístupnenia služieb 

systému vedeckým pracovníkom. 

 

Výstup: Realizáciou aktivity vznikne technická 
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infraštruktúra, ktorá bude slúžiť pre potreby 

MediParku.  

 

Súčasné požiadavky na technickú infraštruktúru 

pre výskum v oblasti  medicíny, požadujú, aby 

táto infraštruktúra zodpovedala parametrami 

požiadavkám prístrojovej techniky 

a laboratórnych zariadení, ktoré sa daný účel 

použijú. Efektivita využitia prístrojov 

a ostatných zariadení sa zabezpečuje ich 

koncentráciou do špecifických prístrojových a 

výskumných laboratórií. Laboratóriá, ktoré 

realizáciou aktivity vzniknú budú mať 

kvalitatívne i kapacitne zabezpečené 

predovšetkým všetky rozvody médií, akými sú 

elektrická energia (silnoprúd i slaboprúd a 

osvetlenie), technické plyny, voda čiastočne 

energetický plyn.  

 

Prepojenosť na iné aktivity:  
Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú 

zásadný význam pre úspešný priebeh projektu 

a sú priamo viazané na výskumno-vývojové 

aktivity (aktivity 3.1 až 3.5). 

 

Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Funkcia: Aktivita je realizovaná za účelom 

rozšírenia a skvalitnenia podmienok technickej 

infraštruktúry u žiadateľa a partnerov pre 

potreby vybudovania modernej technickej 

infraštruktúry MediParku - I. etapy jeho 

budovania - pre výskum a vývoj v oblasti 

medicíny. 

 

Hlavnou funkciou tejto aktivity je funkčná 

podpora výskumu v oblasti medicíny (konkrétne 

v piatich CORE výskumno-vývojových 

programoch MediParku) tak, aby uvažovaný 

výskumný tím zložený zo špičkových vedeckých 

pracovníkov jednotlivých partnerov bol 

dôstojným partnerom pre špičkové tímy 

a výskumné centrá podobného zamerania 

v zahraničí a prostredníctvom modernej 

infraštruktúry mohol poskytovať vysoko cenené 

a hodnotené výsledky špičkového výskumu 

orientovaného na reálne využitie výsledkov 

v praxi. 

 

 

Čas: Dĺžka trvania aktivity bude 30 mesiacov, 

t.j. celú dobu trvania projektu. 

5,06% 
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Vstupy: Hlavnými vstupmi sú existujúce 

priestory, ktoré po stavebných úpravách 

a úpravách prevádzkových súborov a technológií  

budú schopné optimálne plniť funkciu 

vymedzenú aktivitami projektu, ktorými je 

zabezpečenie realizácie špičkového výskumu a 

vývoja v rámci nosných výskumných tém 

MediParku. V novo zrekonštruovaných 

priestoroch bude prebiehať najmä výskum 

v oblastiach ako su neurovedy, chémia 

a biochémia, molekulárna biológia, regeneračná 

medicína a pod. 

 

Vstupom z pohľadu prístrojového vybavenia je 

existujúca hmotná, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a všetkých partnerov, 

kvalifikovaná práca skúseného projektového 

tímu, informačno-komunikačné potreby 

MediParku, stavebné práce a materiály, 

technologické celky, a zariadenia pre 

modernizáciu vybavenia potrebného pre 

realizáciu zamýšľaného výskumu, ktoré bude 

zabezpečovať externý dodávateľ/dodávatelia 

vybraní na základe verejného obstarávania. 

 

Bude platiť základný princíp toho, že MediPark 

je komplexná sofistikovaná výskumná 

infraštruktúra, ktorá musí fungovať, ako jeden 

celok. 

 

Metóda: Stavebné práce a dodávky súvisiace s 

vystavbou a rekonštrukciou priestorov 

Mediparku, konkétne: 

 Budova UPJŠ, Trieda SNP, Košice – 

rekonštrukcia a úpravy prevádzkových 

súborov budovy 

 Prístavba a rekonštrukcia pavilónu 40 

Chirurgia a PGA malých zvierat, 

Komenského 73, 04001 Košice 

budú obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a internými 

smernicami žiadateľa a partnerov. Obstaranie 

bude realizované v súlade s projektovou 

dokumentáciou a dodávateľské práce bude 

vykonávať kvalifikovaný externý stavebný 

dodávateľ.  

 

Postup prác (funkčné riešenie) v  časti 

stavebných prác:  
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Stavebné práce sa budú týkať jednak vystavby 

nových priestorov a jednak modernizácie 

jednotlivých laboratórií a prislúchajúcej 

infraštruktúry (prístupové, servisné a skladové 

priestory). 

 

 

Centrálna technologická podporná infraštruktúra 

MediParku: 

 

Technológie UVP vyžadujú splnenie 

prevádzkových podmienok na dostupnosť a 

bezpečnosť a tieto musia byť reflektované aj v 

podpornej technickej infraštruktúre. Správny 

návrh, a realizácia majú za cieľ budúce 

bezproblémové fungovanie UVP, ako aj nízke 

prevádzkové náklady a enviromentálny dopad. 

 

Technológie UVP si vyžadujú nasledujúce 

úpravy súčasnej technickej infraštruktúry (ktorá 

je nevyhovujúca): 

 rešpektovanie princípu zónovania a 

fyzického oddelenia kritických 

komponentov 

 vybavenie priestorov zdvojenou 

podlahou minimálne triedy 5A (Bodové 

zaťaženie 5kN) 

 elektrické rozvody 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 

 systém technologického precízneho 

chladenia s požadovanou redundanciou 

min N+1 a systémom regulácie vlhkosti 

 bezpečnostné a protipožiarne fyzické 

prostriedky oďdeľujúce priestory 

technickej podpornej infraštruktúry od 

iných. 

 bezpečnostné a protipožiarne 

elektronické systémy pre ochranu 

prevádzky technickej podpornej 

infraštruktúry UVP 

 osvetlenie s požadovanou intenzitou 

min.1500lx 

 

Vzhľadom na technologickú povahu priestorov 
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a ich prevádzkového režimu, budú tieto 

umiestnené v rámci suterénu s časťou 

technológií umiestnenou na streche a na 

spevnených plochách pri budove.  

 

Priestory pre zabezpečenie realizácie špičkového 

výskumu a vývoja v rámci nosných výskumných 

tém MediParku: 

 

S ohľadom na komplexnosť výskumných oblastí 

Mediparku, ktoré v rámci vedeckého parku 

predstavujú integrovaný súbor s pomerne tesným 

prepojením,  bol zvolený prístup vytvorenia 

spojitého univerzálneho prostredia pre vedecký 

výskum s možnosťou dynamicky reagovať na 

aktuálne požiadavky, generované najmä 

vznikom a zánikom jednotlivých výskumných 

tém, úloh, tímov a projektov. 

 

Pre účely vytvorenia tohto  priestoru sa 

zrealizuje rekonštrukcia šiestich nadzemných 

podlaží, ktorá rieši hlavné technické 

prevádzkové zázemie laboratórií. 

 

Dispozícia poschodí je v základnom koncepte 

unifikovaná, úpravy sa robia iba v prípade 

netypických pôvodných dispozícií.  

 

Priestor je v zmysle kategorizácie úrovne 

akceptovateľných požiadaviek na prostredie pre 

vedecký výskum rozčlenený do nasledovnej 

zonácie: 

 Prostredia pre výkon bežného vedeckého 

výskumu – ide o výkon výskumu ako 

napr. teoretického, počítačových 

simulácií, numerických výpočtov, 

spracovania datasetov a pod.  

 Prostredia pre výkon izolovaného 

vedeckého výskumu a podporných aktivít 

– ide o výkon výskumu v špeciálnych 

priestoroch napr. tmavé priestory bez 

okien, priestory s presným riadením 

nízkej teploty ale aj podporné aktivity 

ako priestory na uskladnenie, kultiváciu, 

freezeboxy, autoclavy a pod.  

 Prostredia pre výkon laboratórneho 

vedeckého výskumu – ide o výkon 

vedeckého výskumu v špecializovaných 

laboratórnych priestoroch so 

zabezpečením špecifických podmienok s 
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presným riadením za použitia 

špeciálneho vybavenia. 

 

Tento koncept rozdeľuje priestor na severný 

trakt (laboratóriá), južný trakt (pracovne, kde sa 

predpokladá práca s počítačmi) a stredný trakt, 

kde sú doplnkové priestory (umyváreň, 

technologické priestory). V prípade požiadaviek 

sa v strednom trakte môžu situovať chladiace 

boxy, termoboxy alebo iné požadované 

technické zariadenia). V strednom trakte nie je 

denné osvetlenie, preto sa tu nepočíta s 

pracoviskami s trvalou prítomnosťou ľudí.  

 

Laboratóriá budú splňovať kritéria ochrany pre 

laboratóriá (príloha k vyhláške č.399/2005 Zb) 

pre úroveň 1 a 2. V prípade, že pre konkrétne 

laboratóriá bude vyžadovaná vyššia úroveň 

ochrany (3 a 4) budú sa realizovať technické 

úpravy konkrétne pre určené laboratóriá.  

 

Štandardnými parametrami a výbavou 

jednotlivých výskumných priestorov budú: 

 

 Inteligentná sieť, ktorá bude obsahovať: 

o elektrické rozvody 380/230 

V s dostatočnou kapacitou prúdu 

podľa požiadaviek jednotlivých 

prístrojov a prístrojových komplexov. 

o rozvody technických plynov 

a energetického plynu do miestností, 

ktorých technológie si to vyžadujú, 

o IT rozvody  vo všetkých 

miestnostiach, 

o ostatné médiá podľa povahy 

technológií v jednotlivých 

miestnostiach. 

 Bezprašné a nehorľavé úpravy stropov, stien 

a podláh. V laboratóriách budú plochy 

opatrené antibakteriálnym náterom 

 V prípade podláh bude tieto nevyhnutné  

upraviť v niektorých miestnostiach na 

zvýšenú záťaž, 

 Osvetlenie zodpovedajúce potrebám prác 

v prístrojových laboratóriách, 

 Vykurovanie a chladenie všetkých priestorov 

laboratórií a miestností s pomocnou 

technológiu, 

 Vetranie priestorov s nasávaním čerstvého 

vzduchu s využitím rekuperácie tepla, 
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 Bezpečnostné prvky: 

o bezpečnostné zónovanie 

o bezpečnostné dvere do všetkých 

miestností i vlastného vstupu na 

úroveň podlažia a objektu 

o  v prípade potreby možnosž 

doplnenia ďalších prvkov na zvýšenie 

úrovne zabezpečenia (napr. pre 

režimové pracovisko s životu 

nebezpečnými alebo radiačnými 

materiálmi) 

 Požiarne zabezpečenie v súlade s požiarnym 

projektom objektu 

Zvieratník: 

 

V rámci 10.poschodia bude zriadené pracovisko 

Centrálny zvieratník.Rekonštrukcia existujúcich 

priestorov 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. 

Úprava priestorov, ich prevádzkových 

parametrov a technológií pre výkon vedeckého 

výskumu sa realizuje v rámci funkčného celku . 

Zmeny priestorov a doplnenia technológií pre 

špecifické určenie výkonu činností Centrálneho 

zvieratníka s parametrami vyhovujúcimi 

požiadavkám na akreditáciu na chov 

laboratórnych zvierat a na vykonávanie pokusov 

na zvieratách v súlade s príslušnými 

legislatívnymi ustanoveniami. 

 

 

Spoločné úpravy objektu: 

 

V rámci zabezpečenia požadovaných tepelno-

izolačných charakteristík priestorov je potrebné 

realizovať aj rekonštrukciu a zateplenie fasády 

vrátane výmeny všetkých okien. Na základe 

revízie tepelno technických charakteristík a 

parametrov existujúcich prostredí 

predpokladáme úpravy tepelnoizolačných 

vlastností v rozsahu: 

 zvislé obvodové konštrukcie 

 otvorové výplne  

 pomocné konštrukčné prvky a vybavenie. 
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Rozsah stavebných aktivít pri stavbe 

Univerzitnej veterinárskej nemocnice, objekt : 

40 Chirurgia a PGA malých zvierat definuje 

Súhrnný list stavby, ktorý komplexným 

spôsobom sumarizuje rozsah stavebných 

dodávok a prevádzkových súborov v danom 

stavebnom celku, a ktorý je tvorený ucelenými 

časťami, ktorých rozpočtové náklady podľa 

dielčích Výkazov výmer sú premietnuté 

v rozpočte za partnera – UVLF :  

- Časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat – zahŕňa práce 

a dodávky HSV (v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a komplentné 

konštrukcie, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, úpravy povrchov, podlahy 

výplne, rúrové vedenia, ostatné 

konštrukcie a práce), práce a dodávky  

PSV ( v tom : izolácie, konštrukcie, 

podlahy a dokončovacie práce) , práce 

a dodávky M – montážne práce 

dopravných zariadení a oceľových 

konštrukcií  

- Časť : 03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová – v tom práce a dodávky 

M – elektromontáže, montáže 

oznamovacích a zabezpečovacích 

zariadení 

- Časť : 04 Ústredné kúrenie – práce 

a dodávky HSV ( v tom prekládka 

teplovodu a teplovodná prípojka), práce 

a dodávky PSV ( v tom : izolácie 

potrubia, strojovne, rozvod potrubia, 

armatúry, vykurovacie telesá, 

konštrukcie doplnkové kovové stavebné, 

nátery, vykurovacia technológia), práce 

a dodávky M – montáž 

vzduchotechnických zariadení 

- Časť : 05 Zdravotnotechnická 

inštalácia -  práce a dodávky HSV  

(v tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie a presun hmôt HSV), práce 

a dodávky PSV  ( v tom : izolácie 

tepelné, zdravotechn. - vnútorná 

kanalizácia, vnútorný vodovod, 

zariaďovacie predmety, ústredné kúrenie 

- strojovne 

- Časť : 07 Plynofikácia kotolne   - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zdravotno – 
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technické inštalácie, ústredné 

vykurovanie, konštrukcie, dokončovacie 

práce) 

- Časť : 08 Plynofikácia laboratórií – 

práce a dodávky HSV (v tom : zdravotno 

– technické inštalácie , dokončovacie 

práce, montáž oznamovacích 

a signalizačných zariadení) 

- Časť : 09 Meranie a regulácia – 

elektromontážne práce (dodávka, 

montáž, materiál, odborná prehliadka 

a skúška sfunkčnenia) 

- Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod 

a kanalizácia – práce a dodávky HSV (v 

tom : zemné práce, vodorovné 

konštrukcie, rúrové vedenia, presun 

hmôt) 

- Objekt : 40.3 Spevnené plochy  - práce 

a dodávky HSV ( v tom : zemné práce, 

základy, zvislé a kompletné konštrukcie, 

vodorovné konštrukcie, komunikácie, 

úpravy povrchov, podlahy, výplne, statné 

konštrukcie) 

- Objekt : 40.5 NTL Plynová prípojka  - 

práce a dodávky HSV ( v tom : zemné 

práce, vodorovné konštrukcie, 

komunikácie, ostatné konštrukcie 

a práce, zvislé a kompletné konštrukcie), 

práce a dodávky PSV – zdravotno – 

technické inštalácie – vnútorný vodovod, 

práce a dodávky M – montáž ( v tom 

elektromontáže, montáž potrubia, zemné 

práce vykonávané pri externých 

montážach). 

S plánovaným objemom stavebných prác úzko 

súvisí i činnosť stavebného dozora 

a autorského dozora projektanta/architekta, 

ktoré sú v rozpočte predkladaného projektového 

návrhu za partnera – UVLF nadefinované 

v podpoložke 1.3 Stavebný dozor a podpoložke 

1.4 projekčná činnosť. Rozsah prác v hodinovom 

vyjadrení je   v daných rozpočtových položkách 

premietnutý podľa reálneho odhadu 

nevyhnutného rozsahu činností s použitím 

jednotkových sadzieb v súlade s 

hospodárnosťou, ktoré stanovuje Príručka pre 

žiadateľa o NFP za OPVaV, verzia 14.0, ktorú 

vydalo MŠ VV a Š SR s dátumom schválenia 

21.06.2012.                   
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Súčasťou realizácie stavebných dodávok sú aj 

dodávky tzv. Prevádzkových súborov, ktoré sú 

v Súhrnnom liste stavby zadefinované pod 

nasledovnými časťami :  

 Časť : 11 PS Zdravotnícka 

technológia – nákup zariadenia, 

vybavenia, strojov prístrojov 

a laboratórnych zariadení pre I. a II. 

nadzemné podlažie Kliniky malých 

zvierat  

 Časť : 12 PS Zdravotnícka 

technológia  - nákup technológie pre 

analytické riešenie podpory vedecko – 

výskumných projektov, spracovanie dát, 

získanie nových informácií pre kľúčové 

spracovanie výskumu, technológia 

obsiahne hardware, software, a 

konfiguráciu jednotlivých častí       

 Časť : 13 PS Vzduchotechnika 

a klimatizácia  - nákup a inštalácia 

vzduchotechnických a klimatizačných 

zariadení pre zabezpečenie 

požadovaných štandardných 

hygienických parametrov priestorov 

ambulancií, operačných miestností, 

hygienických zariadení a šatní, 

zasadacích miestností, cvičební, 

kabinetov, serverovne, kompresorovne 

 Časť : 14 PS Rozvody medicinálnych 

plynov  

 Časť : 15 PS IT – technológia – 

obsiahne IKT technológiu pre 

sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, v dielčích výkazoch 

výmer zadefinovaná IKT technológia 

pre MediPark v rozsahu : LAN sieť, sieť 

na snímanie operácií kamerami, systémy 

otvárania dverí cez IPT, prístupové 

systémy a dataprojektory na výuku 

a demonštráciu výsledkov vedeckej 

činnosti       

 

Funkčné riešenie pre potreby vedeckého 

manažmentu Mediparku, prístrojového 

vybavanie, informačno-komunikačného 

vybabenia a ďalšieho vnútorného vybavenie 

priestorov: 

 

 

Komplexný systém pre podporu vedeckého 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

výskumu: 

 

Základnou úlohou systému pre podporu 

vedeckého výskumu bude poskytnúť jednotné, 

homogénne prostredie a nástroje pre výkon 

vedeckej činnosti pracovníkov. Informácie, resp. 

objekty do systému vstupujú v elektronickej 

podobe a následne sú vedeckými pracovníkmi 

skúmané a obohacované. Pre tento účel systém 

poskytne prostredníctvom unifikovaného, 

používateľsky jednoduchého rozhrania sadu 

nástrojov, postupov, metód, či už pre riadenie 

životného cyklu, publikovanie alebo archiváciu: 

 správa obsahu a podpora životného cyklu 

vedeckých informácií 

 riadenie procesov 

 podpora štandardov pre obsah / popisné 

údaje, pre sémantiku / terminológia, 

ontológie, pre syntax – dátový model, 

výmena údajov 

 dostupnosť z rôznych zariadení (PC, 

telefón, ...) 

 podpora spolupráce používateľov 

(kolaborácia) 

 integrácia z a do externých 

(informačných) zdrojov 

 

 

Základné procesy, ktoré musí systém pokryť sú: 

 správu vedeckých informácií 

 publikovanie vedeckých výstupov 

s možnosťou prepojenia na systémy 

riadenia a sledovania publikačnej 

činnosti a na systém manažmentu 

patentov a autorských práv 

 plánovanie, riadenie a dynamické 

využívanie technologických výskumných 

prostriedkov s možnosťou monitorovania 

nákladov 

 zabezpečenie služieb dátového úložiska 

a to vrátane riadenia pridelenej kapacity, 

životného cyklu dát, sprístupnenia dát, 

 zabezpečenie služieb dlhodobej 

archivácie, 

 zabezpečenie ochrany obsahu. 

 

Súčasťou dodávky systému sú IKT prostriedky 

a súvisiace technológie pre potreby zabezpečenia 

prevádzky samotného systému a komunikačná 

infraštruktúra pre potreby sprístupnenia služieb 
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systému vedeckým pracovníkom. 

 

Výstup: Realizáciou aktivity vznikne technická 

infraštruktúra, ktorá bude slúžiť pre potreby 

MediParku.  

 

Súčasné požiadavky na technickú infraštruktúru 

pre výskum v oblasti  medicíny, požadujú, aby 

táto infraštruktúra zodpovedala parametrami 

požiadavkám prístrojovej techniky 

a laboratórnych zariadení, ktoré sa daný účel 

použijú. Efektivita využitia prístrojov 

a ostatných zariadení sa zabezpečuje ich 

koncentráciou do špecifických prístrojových a 

výskumných laboratórií. Laboratóriá, ktoré 

realizáciou aktivity vzniknú budú mať 

kvalitatívne i kapacitne zabezpečené 

predovšetkým všetky rozvody médií, akými sú 

elektrická energia (silnoprúd i slaboprúd a 

osvetlenie), technické plyny, voda čiastočne 

energetický plyn.  

 

Prepojenosť na iné aktivity:  
Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú 

zásadný význam pre úspešný priebeh projektu 

a sú priamo viazané na výskumno-vývojové 

aktivity (aktivity 3.1 až 3.5). 

 

Spolu  100% 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.1 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja 

v oblasti farmakogenetiky a individualizácie liečby   

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je excelentný  aplikovaný výskum  a vývoj 

v jednom z piatich CORE programov MediParku a dosiahnutie 

výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby 

bolo možné ich ďalšie využitie v praxi - následne po skončení 

projektu 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – III/2015 

Opis aktivity Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie realizácie 

špičkového výskumu a vývoja  v rámci jedného z piatich CORE 

programov MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity je 

dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať potenciál zabezpečiť aj 

do budúcnosti  efektívnu spoluprácu medzi akademickým 

a priemyselným sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, technická a prístrojová 
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infraštruktúra žiadateľa a partnerov, kvalifikovaná práca 

skúseného projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva a manažmentu transferu nových poznatkoch a 

technológií do praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná infraštruktúra, 

prístroje a zariadenia zakúpené z dôvodov modernizácie 

vybavenia potrebného pre realizáciu zamýšľaného výskumu a 

vývoja. Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ a partnerské 

organizácie na základe vopred rozdelených úloh tak, ako je 

uvedené v časti Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Aj napriek moderným diagnostickým metódam a novým 

liečebným postupom je úmrtnosť na nádorové ochorenia 

neprijateľne vysoká. V terapii  malígnych ochorení sa od 

zavedenia prvej antineoplastickej látky v roku 1940 vyskúšalo 

veľké množstvo cytostatík resp. ich kombinácií s väčším alebo 

menším úspechom. Neustále sa na tento účel hľadajú, 

charakterizujú a testujú aj nové prírodné látky s perspektívnym 

využitím možností ich biotechnologickej produkcie 

v homológnych, prípadne heterológnych systémoch.  U 

onkologických pacientov je pozorovaná signifikantná 

heterogenita v účinnosti, ale aj toxicite protinádorových liečiv. 

Aj keď existuje množstvo faktorov zodpovedných za tieto 

rozdiely, významnú úlohu zohráva aj genetický profil 

konkrétneho pacienta. pacienta. Aplikačným cieľom 

farmakogenetického prístupu (vzťah genetických znakov k 

účinku liečiv) je analyzovať v rutinnej praxi vybrané genetické 

znaky pred začatím liečby, čo umožní stratifikáciu pacientov, a 

tým individualizáciu liečby. Ďalej je zrejmé, že pochopenie 

procesov na molekulovej úrovni spojených s bunkovou smrťou, 

angiogenézou, úlohy medzibunkových interakcií a vplyvu 

mikroprostredia, sebaobnovy a diferenciácie kmeňových buniek, 

ako aj mechanizmov mnohopočetnej rezistencie môže, pri 

využití poznatkov o regulácii bunkových signálnych dráh, 

poskytnúť nové možnosti pre racionálnu terapiu a tiež pre vývoj 

nových liečiv. 

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na výskum 

v oblasti onkologických, metabolických, endokrinných, 

neurologických a infekčných ochorení, ako aj regeneračnej 

a reprodukčnej medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen nových 

diagnostických testov ale aj nových diagnostických postupov, 

ktoré neboli na Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania „Farmakogenetika 

a individualizácia liečby“ a aktivity 3.1. je v súlade s oficiálnymi 

prioritami 7. Rámcového biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej organizácie 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

výskumných činností bude realizácia výskumnej aktivity 

rozdelená do pracovných balíkov v rámci ktorých budú pracovať 

spoločné tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík má 

zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí budú v rámci neho 

vykonávať výskumné a vývojové činnosti a im prislúchajúce 

míľniky. Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja bude 

základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú metodiku a míľniky 

výskumu a vývoja, uvedené v ďalších častiach opisu tejto 

aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity budú poznatky 

zakotvené v rôznej forme, či už ako interná báza vedomostí 

žiadateľa a partnerov alebo vo forme publikácií. Dôležitým 

výstupom bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

Vedecké výstupy: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné k jednotlivým 

pracovným balíkom 

- Identifikácia genetických markerov asociovaných s 

nežiaducimi účinkami liečiv a návrh vhodných 

terapeutických postupov 

- Získanie poznatkov o populácii nádorových buniek (aj 

kmeňových) a ich rezistencii na terapiu 

Aplikačné výstupy:  

- zníženie rizika nežiaducich účinkov, čo bude mať priamy 

medicínsky    

  a ekonomický dopad,  

- inovácia diagnostických postupov a exaktnej klasifikácie  

  nádorových chorôb ,  

- včasná, cielená a špecifická (individualizovaná) liečba 

v onkológii. 

B)  

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované v rámci tejto 

aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú 

priamo viazané na aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a technologického 

transferu (aktivity 1.1, 1.2) a tiež na aktivity súvisiace 

s vybudovaním MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Výstupy (výsledky) Výstupy a výsledky výskumnej časti aktivity: 
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aktivity  

 vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému 

balíku – 5 ks do konca projektu  

 identifikácia genetických markerov (single nucleotide 

polymorphisms - SNP, haplotypu, alely, 

transkripčného profilu) asociovaných s nežiaducimi 

účinkami liečiv  

 identifikácia vhodných terapeutických cieľov (signálne 

alebo metabolické dráhy) a postupov, ktoré by blokovali 

schopnosť kmeňových buniek nádorov proliferovať 

a/alebo by viedli k zvýšeniu ich citlivosti na 

protinádorovú liečbu 

 objasnenie mechanizmov liekových interakcií 

 získanie poznatkov o populácii nádorových buniek a ich 

rezistencii na terapiu 

 identifikácia vhodných nanočasticových  prenášačov  k  

zvýšeniu  selektivity  akumulácie  liečiva  v cieľových 

bunkách   prostredníctvom   „pasívneho“,   resp.   

„aktívneho“   transportu. 

 

Aplikačné výstupy:  

 inovácia diagnostických postupov a exaktnej 

klasifikácie nádorových chorôb,  

 zvýšenie účinnosti liečby a zníženie rizika nežiaducich 

účinkov, čo bude mať priamy medicínsky dopad,  

 stanovenie exaktnejších konkrétnych špecifických 

algoritmov liečby jednotlivých typov nádorových 

ochorení 

 výrazné zníženie ekonomických nákladov  

- liečbou nádorových chorôb ešte pred samotným plným 

rozvojom ochorenia – včasná liečba 

- liečbou špecificky stratifikovaných pacientov 

vybraných na základe ich konkrétneho patologického 

genetického profilu - špecifická (individualizovaná) 

liečba  

 minimalizácia nežiaducich účinkov a ich následnej 

liečby 

 

Aktivita 3.1. predstavuje výskumno-vývojovú činnosť 

orientovanú na dosiahnutie tu uvedených výstupov 

(výsledkov) vo farmakogenetike a individualizácii liečby 

predovšetkým pri nádorových chorobách; ich komplexné 

dosiahnutie však nie je možné garantovať v čase 

podávania projektu, a preto je potrebné pokladať ich za 

orientačné. Záväzné výstupy sú uvedené v Tabuľke 

„G“ Opisu projektu. 

  

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

98 000,00 €  
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Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci jedného z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým a priemyselným 

sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkoch a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Aj napriek moderným diagnostickým metódam a 

novým liečebným postupom je úmrtnosť na 

nádorové ochorenia neprijateľne vysoká. V 

terapii  malígnych ochorení sa od zavedenia 

prvej antineoplastickej látky v roku 1940 

vyskúšalo veľké množstvo cytostatík resp. ich 

kombinácií s väčším alebo menším úspechom. 

Neustále sa na tento účel hľadajú, charakterizujú 

a testujú aj nové prírodné látky s perspektívnym 

využitím možností ich biotechnologickej 

produkcie v homológnych, prípadne 

heterológnych systémoch.  U onkologických 

pacientov je pozorovaná signifikantná 

heterogenita v účinnosti, ale aj toxicite 

protinádorových liečiv. Aj keď existuje 

množstvo faktorov zodpovedných za tieto 

rozdiely, významnú úlohu zohráva aj genetický 

profil konkrétneho pacienta. pacienta. 

100 % 
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Aplikačným cieľom farmakogenetického 

prístupu (vzťah genetických znakov k účinku 

liečiv) je analyzovať v rutinnej praxi vybrané 

genetické znaky pred začatím liečby, čo umožní 

stratifikáciu pacientov, a tým individualizáciu 

liečby. Ďalej je zrejmé, že pochopenie procesov 

na molekulovej úrovni spojených s bunkovou 

smrťou, angiogenézou, úlohy medzibunkových 

interakcií a vplyvu mikroprostredia, sebaobnovy 

a diferenciácie kmeňových buniek, ako aj 

mechanizmov mnohopočetnej rezistencie môže, 

pri využití poznatkov o regulácii bunkových 

signálnych dráh, poskytnúť nové možnosti pre 

racionálnu terapiu a tiež pre vývoj nových liečiv. 

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na 

výskum v oblasti onkologických, metabolických, 

endokrinných, neurologických a infekčných 

ochorení, ako aj regeneračnej a reprodukčnej 

medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen 

nových diagnostických testov ale aj nových 

diagnostických postupov, ktoré neboli na 

Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania 

„Farmakogenetika a individualizácia liečby“ 

a aktivity 3.1. je v súlade s oficiálnymi 

prioritami 7. Rámcového biomedicínskeho 

programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 

má zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí 

budú v rámci neho vykonávať výskumné 

a vývojové činnosti a im prislúchajúce míľniky. 

Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja 

bude základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 

navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 
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Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej 

sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

Vedecké výstupy: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné 

k jednotlivým pracovným balíkom 

- Identifikácia genetických markerov 

asociovaných s nežiaducimi účinkami liečiv 

a návrh vhodných terapeutických postupov 

- Získanie poznatkov o populácii nádorových 

buniek (aj kmeňových) a ich rezistencii na 

terapiu 

Aplikačné výstupy:  

- zníženie rizika nežiaducich účinkov, čo bude 

mať priamy medicínsky    

  a ekonomický dopad,  

- inovácia diagnostických postupov 

a exaktnej klasifikácie  

  nádorových chorôb ,  

- včasná, cielená a špecifická (individualizovaná) 

liečba v onkológii. 

B)  

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 

úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

nerelevantné 0  % 

Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Spolu  100% 
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Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.2 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja 

v oblasti metabolizmu/aterosklerózy/starnutia   

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je excelentný  aplikovaný výskum  a vývoj 

v jednom z piatich CORE programov MediParku a dosiahnutie 

výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby 

bolo možné ich ďalšie využitie v praxi - následne po skončení 

projektu 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – III/2015 

Opis aktivity Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie realizácie 

špičkového výskumu a vývoja  v rámci jedného z piatich CORE 

programov MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity je 

dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať potenciál zabezpečiť aj 

do budúcnosti  efektívnu spoluprácu medzi akademickým 

a priemyselným sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a partnerov, kvalifikovaná práca 

skúseného projektového tímu organizovaná tak, ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva a manažmentu transferu nových poznatkoch a 

technológií do praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná infraštruktúra, 

prístroje a zariadenia zakúpené z dôvodov modernizácie 

vybavenia potrebného pre realizáciu zamýšľaného výskumu a 

vývoja. Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ a partnerské 

organizácie na základe vopred rozdelených úloh tak, ako je 

uvedené v časti Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Kardiovaskulárne ochorenia na podklade aterosklerózy tvoria 

najčastejšiu príčinu mortality v Slovenskej republike. Diabetes 

mellitus a metabolický syndróm patria medzi významné rizikové 

faktory aterosklerózy. V súčasnosti je postihnutých diabetom 

7% a metabolickým syndrómom viac ako 20% populácie SR. 

Preto včasná diagnostika s následne začatou prevenciou a účinná 

liečba ochorení na podklade metabolických chorôb a 

aterosklerózy môžu mať celospoločensky priaznivé dôsledky. 

Súčasne predstavujú výskumný problém spočívajúci 

v identifikácii genetických a biochemických rizikových faktorov 

aterosklerózy, ako aj v identifikácii čo najcitlivejších metód 

detekcie včasných štádií aterosklerózy. V súčasnosti sa výskum 

molekulárnych mechanizmov metabolických porúch sústreďuje 

na analýzu tzv. metabolómu (proteínov, signálnych dráh a 

transkripčných faktorov) na úrovni organel, buniek a tkanív, ako 

aj na úlohu systémového zápalu a oxidatívneho stresu v starnutí 

a pri vzniku/potencovaní metabolických porúch a aterosklerózy.  
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Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na výskum 

v oblasti onkologických, metabolických, endokrinných, 

neurologických a infekčných ochorení, ako aj regeneračnej 

a reprodukčnej medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen nových 

diagnostických testov ale aj nových diagnostických postupov, 

ktoré neboli na Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania „Metabolizmus-

ateroskleróza-starnutie“ a aktivity 3.2 je v súlade s oficiálnymi 

prioritami 7. Rámcového biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej organizácie 

výskumných činností bude realizácia výskumnej aktivity 

rozdelená do pracovných balíkov v rámci ktorých budú pracovať 

spoločné tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík má 

definované úlohy pre partnerov, ktorí budú v rámci neho 

vykonávať výskumné a vývojové činnosti vyplývajúcich z im 

prislúchajúcich míľnikov. Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu 

a vývoja bude základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzu dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú metodiku a míľniky 

výskumu a vývoja, uvedené v ďalších častiach opisu tejto 

aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity budú poznatky 

zakotvené v rôznej forme, či už ako interná báza vedomostí 

žiadateľa a partnerov alebo vo forme publikácií. Dôležitým 

výstupom bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, jej partnerov ako aj  partnerov z priemyselnej sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné k aktivite 3.2  

- Molekulárna charakteristika génov zodpovedných za 

zvýšené kardiovaskulárne riziko (gény asociované s rizikom 

artériovej hypertenzie, diabetu, spánkového apnoe, 

endotelovej dysfunkcie), analýza regulačných oblastí 

potenciálnych génov ovplyvňujúcich  uvedené procesy.  

- Optimalizácia diagnostických postupov endotelovej 

dysfunkcie, poruchy funkcie myokardu, diabetu a iných 

metabolických chorôb  

- Vývoj nových látok s potenciálnym terapeutickým účinkom 

a získanie poznatkov o ich účinkoch na bunkový signálny 

systém, apoptózu, starnutie, metabolické pochody 

a oxidatívne/ antioxidatívne mechanizmy na úrovni buniek 

a tkanív. Získanie poznatkov o účinku nových látok 
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s potenciálnym terapeutickým účinkom na bunkový signálny 

systém, apoptózu, starnutie, metabolické pochody 

a oxidatívne/antioxidatívne mechanizmy na úrovni buniek 

a tkanív 

 

Aplikačné výstupy:  

-    Zlepšenie preventívnych, diagnostických a liečebných 

stratégií    

     pacientov s vysokým rizikom aterosklerózy a jej komplikácií;  

- Vytvorenie cielených koordinovaných postupov v primárnej, 

sekundárnej i terciárnej prevencii metabolických porúch 

a aterosklerózy, a tým významné zníženie kardiovaskulárnej 

morbidity i mortality v populácii. 

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované v rámci tejto 

aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú 

priamo viazané na aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a technologického 

transferu (aktivity 1.1, 1.2) a tiež na aktivity súvisiace 

s vybudovaním MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupy a výsledky výskumnej časti aktivity: 

 

 vedecké publikácie tematicky relevantné k aktivite 3.2. 

(štúdium aterosklerózy-metabolizmu-starnutia) – 5 

karentovaných publikácií do konca projektu  

 Molekulárna charakteristika génov zodpovedných za 

zvýšené kardiovaskulárne riziko (gény asociované 

s rizikom artériovej hypertenzie, diabetu, spánkového 

apnoe, endotelovej dysfunkcie) 

 Optimalizácia diagnostických postupov endotelovej 

dysfunkcie, poruchy funkcie myokardu, diabetu a iných 

metabolických chorôb  

 Vývoj nových látok s potenciálnym terapeutickým 

účinkom a získanie poznatkov o ich účinkoch na 

bunkový signálny systém, apoptózu, starnutie, 

metabolické pochody a oxidatívne/ antioxidatívne 

mechanizmy na úrovni buniek a tkanív. Získanie 

poznatkov o účinku nových látok s potenciálnym 

terapeutickým účinkom na bunkový signaling, 

apoptózu/starnutie, metabolické pochody 

a oxidatívne/antioxidatívne mechanizmy na úrovni 

buniek a tkanív 

 

Aplikačné výstupy:  

- Optimalizácia preventívnych stratégií u pacientov s vysokým 

rizikom aterosklerózy a jej komplikácií, s dopadom na verejné 

zdravotníctvo  

– Optimalizácia diagnostických a liečebných postupov 
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u pacientov s vysokým rizikom aterosklerózy a jej komplikácií;  

- Vytvorenie cielených koordinovaných postupov v primárnej, 

sekundárnej i terciárnej prevencii metabolických porúch 

a aterosklerózy, a tým významné zníženie kardiovaskulárnej 

morbidity i mortality v populácii. 

 

Aktivita 3.2. predstavuje výskumno-vývojovú činnosť 

orientovanú na dosiahnutie tu uvedených výstupov 

(výsledkov) vo výskume aterosklerózy, metabolických 

porúch a procesom starnutia; ich komplexné dosiahnutie 

však nie je možné garantovať v čase podávania projektu, 

a preto je potrebné pokladať ich za orientačné. Záväzné 

výstupy sú uvedené v Tabuľke „G“ Opisu projektu. 

 

 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

155 000,00 €  

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci jedného z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým a priemyselným 

sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak, ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkoch a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Kardiovaskulárne ochorenia na podklade 

100 % 
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aterosklerózy tvoria najčastejšiu príčinu 

mortality v Slovenskej republike. Diabetes 

mellitus a metabolický syndróm patria medzi 

významné rizikové faktory aterosklerózy. 

V súčasnosti je postihnutých diabetom 7% 

a metabolickým syndrómom viac ako 20% 

populácie SR. Preto včasná diagnostika 

s následne začatou prevenciou a účinná liečba 

ochorení na podklade metabolických chorôb a 

aterosklerózy môžu mať celospoločensky 

priaznivé dôsledky. Súčasne predstavujú 

výskumný problém spočívajúci v identifikácii 

genetických a biochemických rizikových 

faktorov aterosklerózy, ako aj v identifikácii čo 

najcitlivejších metód detekcie včasných štádií 

aterosklerózy. V súčasnosti sa výskum 

molekulárnych mechanizmov metabolických 

porúch sústreďuje na analýzu tzv. metabolómu 

(proteínov, signálnych dráh a transkripčných 

faktorov) na úrovni organel, buniek a tkanív, ako 

aj na úlohu systémového zápalu a oxidatívneho 

stresu v starnutí a pri vzniku/potencovaní 

metabolických porúch a aterosklerózy.  

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na 

výskum v oblasti onkologických, metabolických, 

endokrinných, neurologických a infekčných 

ochorení, ako aj regeneračnej a reprodukčnej 

medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen 

nových diagnostických testov ale aj nových 

diagnostických postupov, ktoré neboli na 

Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania 

„Metabolizmus-ateroskleróza-starnutie“ 

a aktivity 3.2 je v súlade s oficiálnymi prioritami 

7. Rámcového biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 

má definované úlohy pre partnerov, ktorí budú 

v rámci neho vykonávať výskumné a vývojové 

činnosti vyplývajúcich z im prislúchajúcich 

míľnikov. Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu 

a vývoja bude základná metodika výskumu 

využívať:  

 zber a analýzu dát, 

 spracovanie dát, 
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 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 

navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, jej partnerov ako aj  partnerov 

z priemyselnej sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné 

k aktivite 3.2  

- Molekulárna charakteristika génov 

zodpovedných za zvýšené kardiovaskulárne 

riziko (gény asociované s rizikom artériovej 

hypertenzie, diabetu, spánkového apnoe, 

endotelovej dysfunkcie), analýza 

regulačných oblastí potenciálnych génov 

ovplyvňujúcich  uvedené procesy.  

- Optimalizácia diagnostických postupov 

endotelovej dysfunkcie, poruchy funkcie 

myokardu, diabetu a iných metabolických 

chorôb  

- Vývoj nových látok s potenciálnym 

terapeutickým účinkom a získanie poznatkov 

o ich účinkoch na bunkový signálny systém, 

apoptózu, starnutie, metabolické pochody 

a oxidatívne/ antioxidatívne mechanizmy na 

úrovni buniek a tkanív. Získanie poznatkov o 

účinku nových látok s potenciálnym 

terapeutickým účinkom na bunkový signálny 

systém, apoptózu, starnutie, metabolické 

pochody a oxidatívne/antioxidatívne 

mechanizmy na úrovni buniek a tkanív 

 

Aplikačné výstupy:  

-    Zlepšenie preventívnych, diagnostických 

a liečebných stratégií    

     pacientov s vysokým rizikom aterosklerózy 

a jej komplikácií;  

- Vytvorenie cielených koordinovaných 

postupov v primárnej, sekundárnej i terciárnej 
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prevencii metabolických porúch a aterosklerózy, 

a tým významné zníženie kardiovaskulárnej 

morbidity i mortality v populácii. 

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 

úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

nerelevantné 0  % 

Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Spolu  100% 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.3 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja 

v oblasti neurovied 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je excelentný  aplikovaný výskum  a vývoj 

v jednom z piatich CORE programov MediParku a dosiahnutie 

výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby 

bolo možné ich ďalšie využitie v praxi - následne po skončení 

projektu 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – III/2015 

Opis aktivity Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie realizácie 

špičkového výskumu a vývoja  v rámci v jedného z piatich 

CORE programov MediParku. Súčasne základnou funkciou 

aktivity je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať potenciál 

zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu spoluprácu medzi 

akademickým a priemyselným sektorom v oblasti výskumu  

a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a partnerov, kvalifikovaná práca 

skúseného projektového tímu organizovaná tak ako je 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva a manažmentu transferu nových poznatkoch a 

technológií do praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná infraštruktúra, 

prístroje a zariadenia zakúpené z dôvodov modernizácie 

vybavenia potrebného pre realizáciu zamýšľaného výskumu a 

vývoja. Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ a partnerské 

organizácie na základe vopred rozdelených úloh tak, ako je 

uvedené v časti Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

V populácii stúpa výskyt ako neurodegeneratívnych ochorení,  

tak aj ischemických mozgových príhod. Ischemické mozgové 

príhody predstavujú jednu z najčastejších príčin smrti ľudí nad 60 

rokov, pričom početnosť tejto skupiny v populácii sa zvyšuje 

a veková hranica výskytu mozgových porážok sa naopak znižuje. 

Z hľadiska ischémie patrí k najnovším trendom vo výskume 

poznanie a možná aplikácia fenoménu ischemickej 

a farmakologickej tolerancie nervového tkaniva. Podstata spočíva 

v tzv. prekondicionovaní, t.j. použití krátkodobého subletálneho 

inzultu (ischemický, farmakologický, fyzikálny), pred letálnou 

ischémiou. Obdobie, počas ktorého fenomén tolerancie vzniká, sa 

nazýva „terapeutické okno“. Je to čas, keď je možné zvrátiť 

fatálny a ireverzibilný účinok letálnej ischémie na mozog 

a miechu. 

Neurodegeneratívne ochorenia  sa vyznačujú postupnou 

degeneráciou a odumieraním buniek v špecifických  častiach 

CNS. Zväčša začínajú  oveľa skôr  ako sa prejavia  prvé 

príznaky ochorení, preto odhalenie príčin a včasná  diagnostika 

môžu znamenať veľký pokrok v ich liečbe a prevencii. Na 

základe etiológie sú neurodegeneratívne ochorenia   členené do 

dvoch základných skupín  i) choroby, u ktorých je mechanizmus  

degenerácie  neurónov založený na genetickej mutácii, napr. 

Huntingtonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza (ALS), 

a, ii) ochorenia, spôsobené traumatickými, cievnymi alebo 

metabolickými poruchami, prípadne iatrogénnym poškodením 

mozgu a miechy. Diagnostika na bunkovej a subcelulárnej 

úrovni  umožní detailné poznanie mechanizmov, rozsahu 

lokálneho poškodenia a fenotypickej identity degenerujúcich 

bunkových populácií. Detailne poznanie  týchto  mechanizmov 

vytvorí  databázu   pre  vývoj  nových terapeutických postupov, 

ktoré budú zamerané na   génovú terapiu, farmakologickú 

moduláciu a využitie transplantačných  prístupov.   

 

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na výskum 

v oblasti onkologických, metabolických, endokrinných, 

neurologických a infekčných ochorení, ako aj regeneračnej 

a reprodukčnej medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen nových 

diagnostických testov ale aj nových diagnostických postupov, 
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ktoré neboli na Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania „Neurovedy“ a aktivity 

3.3 je v súlade s oficiálnymi prioritami 7. Rámcového 

biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej organizácie 

výskumných činností bude realizácia výskumnej aktivity 

rozdelená do pracovných balíkov v rámci ktorých budú pracovať 

spoločné tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík má 

zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí budú v rámci neho 

vykonávať výskumné a vývojové činnosti a im prislúchajúce 

míľniky. Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja bude 

základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú metodiku a míľniky 

výskumu a vývoja, uvedené v ďalších častiach opisu tejto 

aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity budú poznatky 

zakotvené v rôznej forme, či už ako interná báza vedomostí 

žiadateľa a partnerov alebo vo forme publikácií. Dôležitým 

výstupom bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie týkajúce sa problematiky 

neurodegeneratívnych ochorení a cievnych mozgových príhod, 

vrátane publikácií zo základného výskumu neurogenézy 

a z pokusov na zvieratách  

- Získanie poznatkov o význame gliových buniek a ich 

potenciáli stať sa zdrojom „kmeňových“ buniek nervového 

tkaniva,  

- Ovplyvnenie plasticity jednotlivých typov nervových buniek 

počas vývoja  

- Získanie poznatkov o antigénoch zodpovedných za rozvoj 

autoimunitnej reakcie voči štruktúram CNS  

- Optimalizácia diagnostických postupov pri ischemických 

mozgových príhodách a neurodegeneratívnych ochoreniach 

 

Aplikačné výstupy: 

- Vývoj nových aplikačných a  terapeutických  postupov na 

predklinických zvieracích modeloch. 

 - Zlepšenie diagnostických a liečebných stratégií u pacientov 

s vysokým rizikom cievnych mozgových príhod, ako aj 

u pacientov s neurodegeneratívnymi chorobami  
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- Vytvorenie cielených koordinovaných postupov v primárnej, 

sekundárnej i terciárnej prevencii ischemických 

a neurodegeneratívnych chorôb, a tým významné zníženie 

morbidity i mortality na tieto choroby v populácii. 

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované v rámci tejto 

aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú 

priamo viazané na aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a technologického 

transferu (aktivity 1.1, 1.2) a tiež na aktivity súvisiace 

s vybudovaním MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupy a výsledky výskumnej časti aktivity: 

 

 Vedecké publikácie týkajúce sa problematiky 

neurodegeneratívnych ochorení a cievnych mozgových 

príhod, vrátane publikácií zo základného výskumu 

neurogenézy a z pokusov na zvieratách – 5 ks do konca 

projektu 

 Získanie poznatkov o význame gliových buniek a ich 

potenciáli stať sa zdrojom „kmeňových“ buniek 

nervového tkaniva,  

 Ovplyvnenie plasticity jednotlivých typov nervových 

buniek počas vývoja  

 Získanie poznatkov o antigénoch zodpovedných za 

rozvoj autoimunitnej reakcie voči štruktúram CNS  

 Optimalizácia diagnostických postupov pri ischemických 

mozgových príhodách a neurodegeneratívnych 

ochoreniach 

 

Aplikačné výstupy: 

 Vývoj nových aplikačných a  terapeutických  postupov 

na predklinických zvieracích modeloch. 

 Zlepšenie diagnostických a liečebných stratégií 

u pacientov s vysokým rizikom cievnych mozgových 

príhod, ako aj u pacientov s neurodegeneratívnymi 

chorobami  

 Vytvorenie cielených koordinovaných postupov v 

primárnej, sekundárnej i terciárnej prevencii 

ischemických a neurodegeneratívnych chorôb, a tým 

významné zníženie morbidity i mortality na tieto 

choroby v populácii. 

 

Aktivita 3.3. predstavuje výskumno-vývojovú činnosť 

orientovanú na dosiahnutie tu uvedených výstupov 

(výsledkov) v neurovedách; ich komplexné dosiahnutie 

však nie je možné garantovať v čase podávania projektu, 

a preto je potrebné pokladať ich za orientačné. Záväzné 

výstupy sú uvedené v Tabuľke „G“ Opisu projektu. 
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Výdavky na realizáciu 

aktivity 

106 500,00 €  

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci v jedného z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým a priemyselným 

sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkoch a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

V populácii stúpa výskyt ako 

neurodegeneratívnych ochorení,  

tak aj ischemických mozgových príhod. 

Ischemické mozgové príhody predstavujú jednu 

z najčastejších príčin smrti ľudí nad 60 rokov, 

pričom početnosť tejto skupiny v populácii sa 

zvyšuje a veková hranica výskytu mozgových 

porážok sa naopak znižuje. Z hľadiska ischémie 

patrí k najnovším trendom vo výskume poznanie 

a možná aplikácia fenoménu ischemickej 

a farmakologickej tolerancie nervového tkaniva. 

Podstata spočíva v tzv. prekondicionovaní, t.j. 

použití krátkodobého subletálneho inzultu 

(ischemický, farmakologický, fyzikálny), pred 

9,86 % 
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letálnou ischémiou. Obdobie, počas ktorého 

fenomén tolerancie vzniká, sa nazýva 

„terapeutické okno“. Je to čas, keď je možné 

zvrátiť fatálny a ireverzibilný účinok letálnej 

ischémie na mozog a miechu. 

Neurodegeneratívne ochorenia  sa vyznačujú 

postupnou degeneráciou a odumieraním buniek 

v špecifických  častiach CNS. Zväčša začínajú  

oveľa skôr  ako sa prejavia  prvé príznaky 

ochorení, preto odhalenie príčin a včasná  

diagnostika môžu znamenať veľký pokrok v ich 

liečbe a prevencii. Na základe etiológie sú 

neurodegeneratívne ochorenia   členené do 

dvoch základných skupín  i) choroby, u ktorých 

je mechanizmus  degenerácie  neurónov 

založený na genetickej mutácii, napr. 

Huntingtonova choroba, amyotrofická laterálna 

skleróza (ALS), a, ii) ochorenia, spôsobené 

traumatickými, cievnymi alebo metabolickými 

poruchami, prípadne iatrogénnym poškodením 

mozgu a miechy. Diagnostika na bunkovej a 

subcelulárnej úrovni  umožní detailné poznanie 

mechanizmov, rozsahu lokálneho poškodenia a 

fenotypickej identity degenerujúcich bunkových 

populácií. Detailne poznanie  týchto  

mechanizmov vytvorí  databázu   pre  vývoj  

nových terapeutických postupov, ktoré budú 

zamerané na   génovú terapiu, farmakologickú 

moduláciu a využitie transplantačných  

prístupov.   

 

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na 

výskum v oblasti onkologických, metabolických, 

endokrinných, neurologických a infekčných 

ochorení, ako aj regeneračnej a reprodukčnej 

medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen 

nových diagnostických testov ale aj nových 

diagnostických postupov, ktoré neboli na 

Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania 

„Neurovedy“ a aktivity 3.3 je v súlade 

s oficiálnymi prioritami 7. Rámcového 

biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 
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má zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí 

budú v rámci neho vykonávať výskumné 

a vývojové činnosti a im prislúchajúce míľniky. 

Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja 

bude základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 

navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej 

sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie týkajúce sa problematiky 

neurodegeneratívnych ochorení a cievnych 

mozgových príhod, vrátane publikácií zo 

základného výskumu neurogenézy a z pokusov 

na zvieratách  

- Získanie poznatkov o význame gliových 

buniek a ich potenciáli stať sa zdrojom 

„kmeňových“ buniek nervového tkaniva,  

- Ovplyvnenie plasticity jednotlivých typov 

nervových buniek počas vývoja  

- Získanie poznatkov o antigénoch 

zodpovedných za rozvoj autoimunitnej reakcie 

voči štruktúram CNS  

- Optimalizácia diagnostických postupov pri 

ischemických mozgových príhodách 

a neurodegeneratívnych ochoreniach 

 

Aplikačné výstupy: 

- Vývoj nových aplikačných a  terapeutických  

postupov na predklinických zvieracích 

modeloch. 

 - Zlepšenie diagnostických a liečebných 

stratégií u pacientov s vysokým rizikom 

cievnych mozgových príhod, ako aj u pacientov 

s neurodegeneratívnymi chorobami  
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- Vytvorenie cielených koordinovaných 

postupov v primárnej, sekundárnej i terciárnej 

prevencii ischemických a neurodegeneratívnych 

chorôb, a tým významné zníženie morbidity 

i mortality na tieto choroby v populácii. 

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 

úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci v jedného z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým a priemyselným 

sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkoch a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

90,14  % 
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V populácii stúpa výskyt ako 

neurodegeneratívnych ochorení,  

tak aj ischemických mozgových príhod. 

Ischemické mozgové príhody predstavujú jednu 

z najčastejších príčin smrti ľudí nad 60 rokov, 

pričom početnosť tejto skupiny v populácii sa 

zvyšuje a veková hranica výskytu mozgových 

porážok sa naopak znižuje. Z hľadiska ischémie 

patrí k najnovším trendom vo výskume poznanie 

a možná aplikácia fenoménu ischemickej 

a farmakologickej tolerancie nervového tkaniva. 

Podstata spočíva v tzv. prekondicionovaní, t.j. 

použití krátkodobého subletálneho inzultu 

(ischemický, farmakologický, fyzikálny), pred 

letálnou ischémiou. Obdobie, počas ktorého 

fenomén tolerancie vzniká, sa nazýva 

„terapeutické okno“. Je to čas, keď je možné 

zvrátiť fatálny a ireverzibilný účinok letálnej 

ischémie na mozog a miechu. 

Neurodegeneratívne ochorenia  sa vyznačujú 

postupnou degeneráciou a odumieraním buniek 

v špecifických  častiach CNS. Zväčša začínajú  

oveľa skôr  ako sa prejavia  prvé príznaky 

ochorení, preto odhalenie príčin a včasná  

diagnostika môžu znamenať veľký pokrok v ich 

liečbe a prevencii. Na základe etiológie sú 

neurodegeneratívne ochorenia   členené do 

dvoch základných skupín  i) choroby, u ktorých 

je mechanizmus  degenerácie  neurónov 

založený na genetickej mutácii, napr. 

Huntingtonova choroba, amyotrofická laterálna 

skleróza (ALS), a, ii) ochorenia, spôsobené 

traumatickými, cievnymi alebo metabolickými 

poruchami, prípadne iatrogénnym poškodením 

mozgu a miechy. Diagnostika na bunkovej a 

subcelulárnej úrovni  umožní detailné poznanie 

mechanizmov, rozsahu lokálneho poškodenia a 

fenotypickej identity degenerujúcich bunkových 

populácií. Detailne poznanie  týchto  

mechanizmov vytvorí  databázu   pre  vývoj  

nových terapeutických postupov, ktoré budú 

zamerané na   génovú terapiu, farmakologickú 

moduláciu a využitie transplantačných  

prístupov.   

 

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na 

výskum v oblasti onkologických, metabolických, 

endokrinných, neurologických a infekčných 

ochorení, ako aj regeneračnej a reprodukčnej 

medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 
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nevyhnutným predpokladom vývoja nielen 

nových diagnostických testov ale aj nových 

diagnostických postupov, ktoré neboli na 

Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania 

„Neurovedy“ a aktivity 3.3 je v súlade 

s oficiálnymi prioritami 7. Rámcového 

biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 

má zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí 

budú v rámci neho vykonávať výskumné 

a vývojové činnosti a im prislúchajúce míľniky. 

Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja 

bude základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 

navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej 

sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie týkajúce sa problematiky 

neurodegeneratívnych ochorení a cievnych 

mozgových príhod, vrátane publikácií zo 

základného výskumu neurogenézy a z pokusov 

na zvieratách  

- Získanie poznatkov o význame gliových 

buniek a ich potenciáli stať sa zdrojom 

„kmeňových“ buniek nervového tkaniva,  

- Ovplyvnenie plasticity jednotlivých typov 

nervových buniek počas vývoja  

- Získanie poznatkov o antigénoch 



Príloha č. 2  ITMS kód Projektu:  26220220185 

zodpovedných za rozvoj autoimunitnej reakcie 

voči štruktúram CNS  

- Optimalizácia diagnostických postupov pri 

ischemických mozgových príhodách 

a neurodegeneratívnych ochoreniach 

 

Aplikačné výstupy: 

- Vývoj nových aplikačných a  terapeutických  

postupov na predklinických zvieracích 

modeloch. 

 - Zlepšenie diagnostických a liečebných 

stratégií u pacientov s vysokým rizikom 

cievnych mozgových príhod, ako aj u pacientov 

s neurodegeneratívnymi chorobami  

- Vytvorenie cielených koordinovaných 

postupov v primárnej, sekundárnej i terciárnej 

prevencii ischemických a neurodegeneratívnych 

chorôb, a tým významné zníženie morbidity 

i mortality na tieto choroby v populácii. 

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 

úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Spolu  100% 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja 

v oblasti regeneračnej a reprodukčnej medicíny     

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je excelentný  aplikovaný výskum  a vývoj 

v jednom z piatich CORE programov MediParku a dosiahnutie 

výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby 

bolo možné ich ďalšie využitie v praxi - následne po skončení 

projektu 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – III/2015 

Opis aktivity Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie realizácie 

špičkového výskumu a vývoja  v rámci v jednom z piatich 

CORE programov MediParku. Súčasne základnou funkciou 

aktivity je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať potenciál 

zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu spoluprácu medzi 
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akademickým, priemyselným a zdravotníckym sektorom 

v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a partnerov, kvalifikovaná práca 

skúseného projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva a manažmentu transferu nových poznatkov a 

technológií do praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná infraštruktúra, 

prístroje a zariadenia zakúpené z dôvodov modernizácie 

vybavenia potrebného pre realizáciu zamýšľaného výskumu a 

vývoja. Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ a partnerské 

organizácie na základe vopred rozdelených úloh tak, ako je 

uvedené v časti Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Regeneračná medicína je novým smerom v oblasti 

biomedicínskeho výskumu, ktorý je založený na integrácii 

poznatkov z oblasti bunkovej biológie, genomiky, proteomiky, 

biotechnológie, tkanivového inžinierstva, kultivačných 

technológií, vývojovej biológie a ďalších biomedicínskych a 

technických vied. Regenerácia tkanív je základným momentom 

života jedinca a je založená na fungujúcej interakcii tkanív a 

buniek a na princípe existencie a aktivácie tzv. endogénnych 

adultných progenitorových, či kmeňových buniek. Využívanie 

moderných technológií pre izoláciu a ex vivo manipuláciu 

buniek schopných interagovať s arteficiálnymi nosičmi, či 

podporiť obnovu funkcie poškodených tkanív je podstatou 

moderných metód regeneračnej medicíny. Kľúčovým smerom 

predkladanej aktivity bude výskum a vývoj v oblasti regenerácie 

tkanív založený na autológnej či alogénnej tzv. adultnej 

kmeňovej bunke. Študované budú možnosti izolácie kmeňových 

buniek z rôznych tkanivových zdrojov, ich expanzibilita in vitro, 

fenotypová stabilita, schopnosť interagovať s tzv. nosičmi 

vyrobenými na báze darcovských tkanív či arteficiálnych 

materiálov. Celý výskum a vývoj bude smerovať ku tzv. 

personalizovanej liečbe - t.j. liečbe vykonávanej podľa 

špecifických potrieb pacienta. Skúsenosti výskumného kolektívu 

s výskumom v regeneračnej medicíne sú niekoľko ročné, 

existuje teda reálny predpoklad dobrej komerčnej aplikácie 

výsledkov výskumu a vývoja, ktorý bude podporený v tejto 

aktivite. Aplikačné výstupy sa očakávajú dominantne v 

regenerácii skeletu, ale aj iných tkanív, či orgánov.  

Z technického hľadiska budú navrhované a vyvíjané nástroje pre 

produkciu trojdimenzionálnych (3D) biologických štruktúr, a to 

z hľadiska technológie výroby, ale aj z hľadiska vývoja 

technických a biologických materiálov. 
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Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej organizácie 

výskumných činností bude realizácia výskumnej aktivity 

rozdelená do pracovných balíkov v rámci ktorých budú pracovať 

spoločné tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík má 

zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí budú v rámci neho 

vykonávať výskumné a vývojové činnosti a im prislúchajúce 

míľniky. Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja bude 

základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú metodiku a míľniky 

výskumu a vývoja, uvedené v ďalších častiach opisu tejto 

aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity budú poznatky 

zakotvené v rôznej forme, či už ako interná báza vedomostí 

žiadateľa a partnerov alebo vo forme publikácií. Dôležitým 

výstupom bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné k jednotlivým 

pracovným balíkom 

- Molekulárna charakteristika kmeňových buniek rôzneho 

tkanivového pôvodu 

 

Aplikačné výstupy: 

- Izolácia mezenchýmových kmeňových buniek z rôznych 

druhov tkanív dospelého organizmu 

- Príprava nosičov na báze darcovských tkanív, ktoré budú 

mať atraktívne vlastnosti pre bunky potrebné pre regeneráciu 

kostných a spojivových tkanív 

- Optimalizácia kultivačných podmienok pre bezpečnú 

expanziu počtu buniek pre klinické aplikácie 

- Optimalizácia metód dlhodobého uchovávania kmeňových 

buniek bez porušenia ich pôvodných vlastností 

- Charakterizácia genetickej stability a fenotypových 

vlastností ex vivo expandovaných buniek vo vzťahu ku 

eliminácii potenciálnych rizík spojených s bunkovou liečbou 

- Príprava a testovanie biomateriálov pre ich následné 

formovanie technológiou 3D „biotlače“ 

- Testovanie biokompatibility, mechanických vlastností 

a vnútorných štruktúr implantátov vyrobených z rôznych 

typov materiálov (pevné, resorbovateľné, biodegradibilné a 

biologické) 
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Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované v rámci tejto 

aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú 

priamo viazané na aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a technologického 

transferu (aktivity 1.1, 1.2) a tiež na aktivity súvisiace 

s vybudovaním MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupy a výsledky výskumnej časti aktivity: 

 

 vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému 

balíku – 5 ks do konca projektu 

 Molekulárna charakteristika kmeňových buniek rôzneho 

tkanivového pôvodu 

 Charakterizácia genetickej stability a fenotypových 

vlastností ex vivo expandovaných buniek vo vzťahu ku 

eliminácii potenciálnych rizík spojených s bunkovou 

liečbou 

 vypracovanie metodiky 3D biotlače biologických 

štruktúr a definovanie vlastností biomateriálov pre tento 

proces 

 

Aplikačné výstupy: 

 optimalizácia metódy izolácie adultných kmeňových 

buniek 

 optimalizácia metódy kultivácie adultných kmeňových 

buniek 

 vyvinuté metódy tkanivovej regenerácie pomocou 

adultných kmeňových buniek 

 vyvinuté nosiče na báze darcovských tkanív, ktoré budú 

mať atraktívne vlastnosti pre bunky potrebné pre 

regeneráciu kostných a spojivových tkanív 

 Optimalizované kultivačné podmienky pre bezpečnú 

expanziu počtu buniek pre klinické aplikácie 

 Optimalizované metódy dlhodobého uchovávania 

kmeňových buniek bez porušenia ich pôvodných 

vlastností, 

 vyvinuté a vyrobené implantáty s vybraných typov 

materiálov s úpravami povrchov a vnútorných štruktúr 

pre zlepšenie biokompatibility a biointegrity 

 príprava materiálov pre fyzikálny proces biotlače 

s cieľom produkcie kompaktných 3D štruktúr 

s požadovanými vlastnosťami, 

 vyvinutá maticová báza pre vsádzanie biologických 

materiálov formou 3D tlače  

 

Aktivita 3.4. predstavuje výskumno-vývojovú činnosť 

orientovanú na dosiahnutie tu uvedených výstupov 
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(výsledkov) v regeneračnej a reprodukčnej medicíne; ich 

komplexné dosiahnutie však nie je možné garantovať 

v čase podávania projektu, a preto je potrebné pokladať 

ich za orientačné. Záväzné výstupy sú uvedené 

v Tabuľke „G“ Opisu projektu. 

 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

140 979,20 €  

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci v jednom z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým, priemyselným 

a zdravotníckym sektorom v oblasti výskumu  

a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkov a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Regeneračná medicína je novým smerom v 

oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorý je 

založený na integrácii poznatkov z oblasti 

bunkovej biológie, genomiky, proteomiky, 

biotechnológie, tkanivového inžinierstva, 

kultivačných technológií, vývojovej biológie a 

ďalších biomedicínskych a technických vied. 

Regenerácia tkanív je základným momentom 

života jedinca a je založená na fungujúcej 

47,17 % 
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interakcii tkanív a buniek a na princípe 

existencie a aktivácie tzv. endogénnych 

adultných progenitorových, či kmeňových 

buniek. Využívanie moderných technológií pre 

izoláciu a ex vivo manipuláciu buniek 

schopných interagovať s arteficiálnymi nosičmi, 

či podporiť obnovu funkcie poškodených tkanív 

je podstatou moderných metód regeneračnej 

medicíny. Kľúčovým smerom predkladanej 

aktivity bude výskum a vývoj v oblasti 

regenerácie tkanív založený na autológnej či 

alogénnej tzv. adultnej kmeňovej bunke. 

Študované budú možnosti izolácie kmeňových 

buniek z rôznych tkanivových zdrojov, ich 

expanzibilita in vitro, fenotypová stabilita, 

schopnosť interagovať s tzv. nosičmi 

vyrobenými na báze darcovských tkanív či 

arteficiálnych materiálov. Celý výskum a vývoj 

bude smerovať ku tzv. personalizovanej liečbe - 

t.j. liečbe vykonávanej podľa špecifických 

potrieb pacienta. Skúsenosti výskumného 

kolektívu s výskumom v regeneračnej medicíne 

sú niekoľko ročné, existuje teda reálny 

predpoklad dobrej komerčnej aplikácie 

výsledkov výskumu a vývoja, ktorý bude 

podporený v tejto aktivite. Aplikačné výstupy sa 

očakávajú dominantne v regenerácii skeletu, ale 

aj iných tkanív, či orgánov.  

Z technického hľadiska budú navrhované 

a vyvíjané nástroje pre produkciu 

trojdimenzionálnych (3D) biologických štruktúr, 

a to z hľadiska technológie výroby, ale aj 

z hľadiska vývoja technických a biologických 

materiálov. 

  

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 

má zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí 

budú v rámci neho vykonávať výskumné 

a vývojové činnosti a im prislúchajúce míľniky. 

Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja 

bude základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 
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navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej 

sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné 

k jednotlivým pracovným balíkom 

- Molekulárna charakteristika kmeňových 

buniek rôzneho tkanivového pôvodu 

 

Aplikačné výstupy: 

- Izolácia mezenchýmových kmeňových 

buniek z rôznych druhov tkanív dospelého 

organizmu 

- Príprava nosičov na báze darcovských 

tkanív, ktoré budú mať atraktívne vlastnosti 

pre bunky potrebné pre regeneráciu kostných 

a spojivových tkanív 

- Optimalizácia kultivačných podmienok pre 

bezpečnú expanziu počtu buniek pre klinické 

aplikácie 

- Optimalizácia metód dlhodobého 

uchovávania kmeňových buniek bez 

porušenia ich pôvodných vlastností 

- Charakterizácia genetickej stability a 

fenotypových vlastností ex vivo 

expandovaných buniek vo vzťahu ku 

eliminácii potenciálnych rizík spojených s 

bunkovou liečbou 

- Príprava a testovanie biomateriálov pre ich 

následné formovanie technológiou 3D 

„biotlače“ 

- Testovanie biokompatibility, mechanických 

vlastností a vnútorných štruktúr implantátov 

vyrobených z rôznych typov materiálov 

(pevné, resorbovateľné, biodegradibilné a 

biologické) 

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 
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úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

nerelevantné 0  % 

Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci v jednom z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým, priemyselným 

a zdravotníckym sektorom v oblasti výskumu  

a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkov a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Regeneračná medicína je novým smerom v 

oblasti biomedicínskeho výskumu, ktorý je 

založený na integrácii poznatkov z oblasti 

bunkovej biológie, genomiky, proteomiky, 

52,83 % 
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biotechnológie, tkanivového inžinierstva, 

kultivačných technológií, vývojovej biológie a 

ďalších biomedicínskych a technických vied. 

Regenerácia tkanív je základným momentom 

života jedinca a je založená na fungujúcej 

interakcii tkanív a buniek a na princípe 

existencie a aktivácie tzv. endogénnych 

adultných progenitorových, či kmeňových 

buniek. Využívanie moderných technológií pre 

izoláciu a ex vivo manipuláciu buniek 

schopných interagovať s arteficiálnymi nosičmi, 

či podporiť obnovu funkcie poškodených tkanív 

je podstatou moderných metód regeneračnej 

medicíny. Kľúčovým smerom predkladanej 

aktivity bude výskum a vývoj v oblasti 

regenerácie tkanív založený na autológnej či 

alogénnej tzv. adultnej kmeňovej bunke. 

Študované budú možnosti izolácie kmeňových 

buniek z rôznych tkanivových zdrojov, ich 

expanzibilita in vitro, fenotypová stabilita, 

schopnosť interagovať s tzv. nosičmi 

vyrobenými na báze darcovských tkanív či 

arteficiálnych materiálov. Celý výskum a vývoj 

bude smerovať ku tzv. personalizovanej liečbe - 

t.j. liečbe vykonávanej podľa špecifických 

potrieb pacienta. Skúsenosti výskumného 

kolektívu s výskumom v regeneračnej medicíne 

sú niekoľko ročné, existuje teda reálny 

predpoklad dobrej komerčnej aplikácie 

výsledkov výskumu a vývoja, ktorý bude 

podporený v tejto aktivite. Aplikačné výstupy sa 

očakávajú dominantne v regenerácii skeletu, ale 

aj iných tkanív, či orgánov.  

Z technického hľadiska budú navrhované 

a vyvíjané nástroje pre produkciu 

trojdimenzionálnych (3D) biologických štruktúr, 

a to z hľadiska technológie výroby, ale aj 

z hľadiska vývoja technických a biologických 

materiálov. 

  

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 

má zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí 

budú v rámci neho vykonávať výskumné 

a vývojové činnosti a im prislúchajúce míľniky. 

Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja 

bude základná metodika výskumu využívať:  
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 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 

navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej 

sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné 

k jednotlivým pracovným balíkom 

- Molekulárna charakteristika kmeňových 

buniek rôzneho tkanivového pôvodu 

 

Aplikačné výstupy: 

- Izolácia mezenchýmových kmeňových 

buniek z rôznych druhov tkanív dospelého 

organizmu 

- Príprava nosičov na báze darcovských 

tkanív, ktoré budú mať atraktívne vlastnosti 

pre bunky potrebné pre regeneráciu kostných 

a spojivových tkanív 

- Optimalizácia kultivačných podmienok pre 

bezpečnú expanziu počtu buniek pre klinické 

aplikácie 

- Optimalizácia metód dlhodobého 

uchovávania kmeňových buniek bez 

porušenia ich pôvodných vlastností 

- Charakterizácia genetickej stability a 

fenotypových vlastností ex vivo 

expandovaných buniek vo vzťahu ku 

eliminácii potenciálnych rizík spojených s 

bunkovou liečbou 

- Príprava a testovanie biomateriálov pre ich 

následné formovanie technológiou 3D 

„biotlače“ 

- Testovanie biokompatibility, mechanických 

vlastností a vnútorných štruktúr implantátov 

vyrobených z rôznych typov materiálov 
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(pevné, resorbovateľné, biodegradibilné a 

biologické) 

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 

úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Spolu  100% 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti 

zoonózy a významných infekčných chorôb 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je excelentný  aplikovaný výskum  a vývoj 

v jednom z piatich CORE programov MediParku a dosiahnutie 

výstupov v oblasti výskumu, resp. vývoja na takej úrovni, aby 

bolo možné ich ďalšie využitie v praxi - následne po skončení 

projektu 

Termín realizácie 

aktivity (štvrťrok/rok) 

III/2013 – III/2015 

Opis aktivity Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie realizácie 

špičkového výskumu a vývoja  v rámci jedného z piatich CORE 

programov MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity je 

dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať potenciál zabezpečiť aj 

do budúcnosti  efektívnu spoluprácu medzi akademickým 

a priemyselným sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, technická a prístrojová 

infraštruktúra žiadateľa a partnerov, kvalifikovaná práca 

skúseného projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva a manažmentu transferu nových poznatkoch a 

technológií do praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná infraštruktúra, 

prístroje a zariadenia zakúpené z dôvodov modernizácie 

vybavenia potrebného pre realizáciu zamýšľaného výskumu a 

vývoja. Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ a partnerské 

organizácie na základe vopred rozdelených úloh tak, ako je 

uvedené v časti Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Pri štúdiu infekčných chorôb ľudí a zvierat sa dnes popri 

klasických prístupoch široko využívajú metódy genomiky 
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a proteomiky. Tento prístup sa odzrkadľuje pri inovácii detekcie 

mikroorganizmov na genetickej úrovni, pri analýze genómov 

infekčných agensov, pri štúdiu interakcie agens-hostiteľ, vývoji 

nových vakcín, ako aj v molekulovej epidemiologii 

a epizootológii. Synergický efekt klasických, molekulovo-

genetických a proteomických metód  je významným prínosom 

pri rýchlejšom a efektívnejšom zdolávaní závažných infekčných 

chorôb a vypracovaní vysoko účinných ozdravovacích 

programov vedúcim k zníženiu chorobnosti ľudí a zvierat. Tento 

výskumný projekt je orientovaný na vývoj a aplikáciu 

diagnostických postupov na významné infekčne choroby ľudí 

a zvierat, špeciálne zoonóz, na báze detekcie genómu 

mikroorganizmov (vírusov, baktérii, parazitov) alebo antigénov 

s využitím molekulovo biologických metód. Okrem toho 

genetické metódy budú tiež využité pri epidemiologických a 

epizootologických analýzach. Pozornosť bude venovaná aj 

skvalitňovaniu vakcín, štúdiu expresie génov v infikovaných 

bunkách, identifikácii a charakterizácii epitopov a paratopov ako 

aj štúdiu interakcie probiotických mikroorganizmov a ich 

produktov  so zložkami  imunitného systému v podmienkach in 

vitro ako aj in vivo za účelom nových možností 

imunomodulácie.  

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na výskum 

v oblasti onkologických, metabolických, endokrinných, 

neurologických a infekčných ochorení, ako aj regeneračnej 

a reprodukčnej medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen nových 

diagnostických testov ale aj nových diagnostických postupov, 

ktoré neboli na Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania „Zoonózy a významné 

infekčné choroby“ a aktivity 3.5 je v súlade s oficiálnymi 

prioritami 7. Rámcového biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej organizácie 

výskumných činností bude realizácia výskumnej aktivity 

rozdelená do pracovných balíkov v rámci ktorých budú pracovať 

spoločné tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík má 

zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí budú v rámci neho 

vykonávať výskumné a vývojové činnosti a im prislúchajúce 

míľniky. Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja bude 

základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú metodiku a míľniky 

výskumu a vývoja, uvedené v ďalších častiach opisu tejto 

aktivity. 
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Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity budú poznatky 

zakotvené v rôznej forme, či už ako interná báza vedomostí 

žiadateľa a partnerov alebo vo forme publikácií. Dôležitým 

výstupom bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné k jednotlivým 

pracovným balíkom 

- Vývoj molekulovo-genetických metód na detekciu 

a genotypizáciu  mikroorganizmov 

- Monitorovanie epidemiologicko/epizootologickej situácie 

u závažných chorôb ľudí a zvierat klasickými metódami 

a metódami molekulovej epidemiológie/epizootológie 

a v prípade potreby vypracovanie efektívnych zdolávacích 

opatrení v teréne 

- Charakterizáciu genómov vírusov, baktérii a parazitov ako aj 

génov laktobacilov zodpovedných za interakciu s hostiteľom 

- Štúdium expresie génov v infikovaných bunkách metódami 

genomiky a proteomiky 

- Štúdium epitopov pre dôležite infekčné agensy 

- Vypracovanie účinných metód potencovania špecifickej a 

nešpecifickej imunitnej odpovede u ľudí a zvierat na báze 

probiotík a imunomodulátorov, vrátane vakcín  

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované v rámci tejto 

aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú 

priamo viazané na aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a technologického 

transferu (aktivity 1.1, 1.2) a tiež na aktivity súvisiace 

s vybudovaním MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Výstupy a výsledky výskumnej časti aktivity: 

 Vedecké publikácie tematicky relevantné k pracovnému 

balíku – 4 ks do konca projektu  

 Molekulárno-biologické metódy na detekciu 

mikroorganizmov 

 Získanie poznatkov o expresii génov v infikovaných 

bunkách 

 Prepracovanie metód molekulovej 

epidemiológie/epizootológie v boji so zoonózami 

a závažnými infekčnými nákazami 

 Vypracovanie postupov na potencovanie špecifickej 

a nešpecifickej imunity organizmu 

 Uloženie vybraných prospešných probiotických kmeňov 

baktérií do zbierky mikroorganizmov podľa 

budapeštianskej konvencie 
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Aplikačné výstupy: 

 Vypracované optimálne diagnostické postupy pre 

vybrané vírusové, bakteriálne a parazitárne ochorenia 

 Vyvinutý probiotický kmeň s potenciálom aplikácie vo 

veterinárskej a humánnej medicíne 

 

Aktivita 3.5. predstavuje výskumno-vývojovú činnosť 

orientovanú na dosiahnutie tu uvedených výstupov 

(výsledkov) v regeneračnej a reprodukčnej medicíne; ich 

komplexné dosiahnutie však nie je možné garantovať 

v čase podávania projektu, a preto je potrebné pokladať 

ich za orientačné. Záväzné výstupy sú uvedené 

v Tabuľke „G“ Opisu projektu. 

 

Výdavky na realizáciu 

aktivity 

130 500,00 € 

Partnerstvo 

(názov partnera) 

Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na 

rozpočte 

aktivity 

Hlavný partner: 

Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci jedného z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým a priemyselným 

sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkoch a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Pri štúdiu infekčných chorôb ľudí a zvierat sa 

dnes popri klasických prístupoch široko 

1,92 % 
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využívajú metódy genomiky a proteomiky. 

Tento prístup sa odzrkadľuje pri inovácii 

detekcie mikroorganizmov na genetickej úrovni, 

pri analýze genómov infekčných agensov, pri 

štúdiu interakcie agens-hostiteľ, vývoji nových 

vakcín, ako aj v molekulovej epidemiologii 

a epizootológii. Synergický efekt 

klasických, molekulovo-genetických 

a proteomických metód  je významným 

prínosom pri rýchlejšom a efektívnejšom 

zdolávaní závažných infekčných chorôb 

a vypracovaní vysoko účinných ozdravovacích 

programov vedúcim k zníženiu chorobnosti ľudí 

a zvierat. Tento výskumný projekt je 

orientovaný na vývoj a aplikáciu diagnostických 

postupov na významné infekčne choroby ľudí 

a zvierat, špeciálne zoonóz, na báze detekcie 

genómu mikroorganizmov (vírusov, baktérii, 

parazitov) alebo antigénov s využitím 

molekulovo biologických metód. Okrem toho 

genetické metódy budú tiež využité pri 

epidemiologických a epizootologických 

analýzach. Pozornosť bude venovaná aj 

skvalitňovaniu vakcín, štúdiu expresie génov 

v infikovaných bunkách, identifikácii 

a charakterizácii epitopov a paratopov ako aj 

štúdiu interakcie probiotických 

mikroorganizmov a ich produktov  so zložkami  

imunitného systému v podmienkach in vitro ako 

aj in vivo za účelom nových možností 

imunomodulácie.  

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na 

výskum v oblasti onkologických, metabolických, 

endokrinných, neurologických a infekčných 

ochorení, ako aj regeneračnej a reprodukčnej 

medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen 

nových diagnostických testov ale aj nových 

diagnostických postupov, ktoré neboli na 

Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania „Zoonózy 

a významné infekčné choroby“ a aktivity 3.5 je 

v súlade s oficiálnymi prioritami 7. Rámcového 

biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 
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má zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí 

budú v rámci neho vykonávať výskumné 

a vývojové činnosti a im prislúchajúce míľniky. 

Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja 

bude základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 

navrhnutých riešení. 

 

Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej 

sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné 

k jednotlivým pracovným balíkom 

- Vývoj molekulovo-genetických metód na 

detekciu a genotypizáciu  mikroorganizmov 

- Monitorovanie 

epidemiologicko/epizootologickej situácie 

u závažných chorôb ľudí a zvierat klasickými 

metódami a metódami molekulovej 

epidemiológie/epizootológie a v prípade 

potreby vypracovanie efektívnych 

zdolávacích opatrení v teréne 

- Charakterizáciu genómov vírusov, baktérii a 

parazitov ako aj génov laktobacilov 

zodpovedných za interakciu s hostiteľom 

- Štúdium expresie génov v infikovaných 

bunkách metódami genomiky a proteomiky 

- Štúdium epitopov pre dôležite infekčné 

agensy 

- Vypracovanie účinných metód potencovania 

špecifickej a nešpecifickej imunitnej 

odpovede u ľudí a zvierat na báze probiotík a 

imunomodulátorov, vrátane vakcín  

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 
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úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Partner č. 1: 

Univerzita 

veterinárneho 

lekárstva a farmácie v 

Košiciach 

Funkcia: Funkciou aktivity je zabezpečenie 

realizácie špičkového výskumu a vývoja  

v rámci jedného z piatich CORE programov 

MediParku. Súčasne základnou funkciou aktivity 

je dosiahnutie výsledkov, ktoré budú mať 

potenciál zabezpečiť aj do budúcnosti  efektívnu 

spoluprácu medzi akademickým a priemyselným 

sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.   

  

Čas: 07/2013 – 09/2015 

 

Vstupy: Hlavným vstupom je existujúca, 

technická a prístrojová infraštruktúra žiadateľa 

a partnerov, kvalifikovaná práca skúseného 

projektového tímu organizovaná tak ako je 

definovaná v aktivite 1.1, činnosť v oblasti 

ochrany duševného vlastníctva a manažmentu 

transferu nových poznatkoch a technológií do 

praxe definovanej aktivitou 1.2 predkladaného 

projektu, moderná informačno-komunikačná 

infraštruktúra, prístroje a zariadenia zakúpené 

z dôvodov modernizácie vybavenia potrebného 

pre realizáciu zamýšľaného výskumu a vývoja. 

Na aktivite sa bude podieľať žiadateľ 

a partnerské organizácie na základe vopred 

rozdelených úloh tak, ako je uvedené v časti 

Metodológia aktivity. 

 

Podstata výskumnej témy: 

Pri štúdiu infekčných chorôb ľudí a zvierat sa 

dnes popri klasických prístupoch široko 

využívajú metódy genomiky a proteomiky. 

Tento prístup sa odzrkadľuje pri inovácii 

detekcie mikroorganizmov na genetickej úrovni, 

pri analýze genómov infekčných agensov, pri 

štúdiu interakcie agens-hostiteľ, vývoji nových 

vakcín, ako aj v molekulovej epidemiologii 

a epizootológii. Synergický efekt 

klasických, molekulovo-genetických 

a proteomických metód  je významným 

prínosom pri rýchlejšom a efektívnejšom 

zdolávaní závažných infekčných chorôb 

98,08 % 
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a vypracovaní vysoko účinných ozdravovacích 

programov vedúcim k zníženiu chorobnosti ľudí 

a zvierat. Tento výskumný projekt je 

orientovaný na vývoj a aplikáciu diagnostických 

postupov na významné infekčne choroby ľudí 

a zvierat, špeciálne zoonóz, na báze detekcie 

genómu mikroorganizmov (vírusov, baktérii, 

parazitov) alebo antigénov s využitím 

molekulovo biologických metód. Okrem toho 

genetické metódy budú tiež využité pri 

epidemiologických a epizootologických 

analýzach. Pozornosť bude venovaná aj 

skvalitňovaniu vakcín, štúdiu expresie génov 

v infikovaných bunkách, identifikácii 

a charakterizácii epitopov a paratopov ako aj 

štúdiu interakcie probiotických 

mikroorganizmov a ich produktov  so zložkami  

imunitného systému v podmienkach in vitro ako 

aj in vivo za účelom nových možností 

imunomodulácie.  

Projekt MediPark, Košice sa cielene orientuje na 

výskum v oblasti onkologických, metabolických, 

endokrinných, neurologických a infekčných 

ochorení, ako aj regeneračnej a reprodukčnej 

medicíny. Realizácia predkladaného projektu je 

nevyhnutným predpokladom vývoja nielen 

nových diagnostických testov ale aj nových 

diagnostických postupov, ktoré neboli na 

Slovensku doteraz dostupné. Zameranie projektu 

a jeho CORE výskumného zamerania „Zoonózy 

a významné infekčné choroby“ a aktivity 3.5 je 

v súlade s oficiálnymi prioritami 7. Rámcového 

biomedicínskeho programu EK.  

 

Metóda: Z dôvodu zabezpečenia efektívnej 

organizácie výskumných činností bude realizácia 

výskumnej aktivity rozdelená do pracovných 

balíkov v rámci ktorých budú pracovať spoločné 

tímy partnerov projektu. Každý pracovný balík 

má zadefinovaných úlohy pre partnerov, ktorí 

budú v rámci neho vykonávať výskumné 

a vývojové činnosti a im prislúchajúce míľniky. 

Vo všeobecnosti, z pohľadu výskumu a vývoja 

bude základná metodika výskumu využívať:  

 zber a analýzy dát, 

 spracovanie dát, 

 návrh a výber vhodných metodík výskumu, 

 výskum poznatkov, postupov a algoritmov, 

 testovanie, verifikácia a úprava 

navrhnutých riešení. 
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Každý pracovný balík má konkretizovanú 

metodiku a míľniky výskumu a vývoja, uvedené 

v ďalších častiach opisu tejto aktivity. 

 

Výstup: Najzákladnejším výstupom aktivity 

budú poznatky zakotvené v rôznej forme, či už 

ako interná báza vedomostí žiadateľa a partnerov 

alebo vo forme publikácií. Dôležitým výstupom 

bude aj rozvoj spolupráce medzi organizáciou 

žiadateľa, partnerov a partnerov z priemyselnej 

sféry.  

 

Základné typy výstupov budú: 

- Vedecké publikácie tematicky relevantné 

k jednotlivým pracovným balíkom 

- Vývoj molekulovo-genetických metód na 

detekciu a genotypizáciu  mikroorganizmov 

- Monitorovanie 

epidemiologicko/epizootologickej situácie 

u závažných chorôb ľudí a zvierat klasickými 

metódami a metódami molekulovej 

epidemiológie/epizootológie a v prípade 

potreby vypracovanie efektívnych 

zdolávacích opatrení v teréne 

- Charakterizáciu genómov vírusov, baktérii a 

parazitov ako aj génov laktobacilov 

zodpovedných za interakciu s hostiteľom 

- Štúdium expresie génov v infikovaných 

bunkách metódami genomiky a proteomiky 

- Štúdium epitopov pre dôležite infekčné 

agensy 

- Vypracovanie účinných metód potencovania 

špecifickej a nešpecifickej imunitnej 

odpovede u ľudí a zvierat na báze probiotík a 

imunomodulátorov, vrátane vakcín  

 

Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované 

v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre 

úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na 

aktivity súvisiace so zriadením 

MediParku, ochranou duševného vlastníctva a 

technologického transferu (aktivity 1.1, 1.2) 

a tiež na aktivity súvisiace s vybudovaním 

MediParku (aktivita 2.1 - obstaranie a pilotná 

prevádzka výskumnej infraštruktúry).  

 

Partner č. 2: 

Neurobiologický ústav 

SAV 

nerelevantné 0  % 
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Partner č. 3: 

Technická univerzita v 

Košiciach 

nerelevantné 0 % 

Spolu  100% 
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Tabuľka č. 1.b.2 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich 

výsledkov v širšej verejnosti 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 2 2015 33,33 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 2 2015 33,33 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 1 2015 16,66 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2015 16,66 

       

Spolu    6  100 

 

Počet zorganizovaných konferencií 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 2 2015 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    2  100 

 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    1  100 
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Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike 

zdravotného stavu obyvateľstva 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ EUR 0 2013 1 897 560  

 

2015 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu      100 

 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – ženy 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 6 2015 37,5 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 4 2015 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 4 2015 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 2 2015 12,5 

       

Spolu    16  100 

 

 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí 

využívajú poskytnutú podporu – muži 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 6 2015 37,5 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 4 2015 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 4 2015 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 2 2015 12,5 

       

Spolu    16  100 
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Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – ženy 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 25 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2015 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 1 2015 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2015 25 

       

Spolu    4  100 

 

 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú 

podporu – muži 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 25 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2015 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 1 2015 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2015 25 

       

Spolu    4  100 

 

 

 

 

Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    1  100 
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Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 3 2015 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    3  100 

 

 

 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 2 2015 50 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    2  100 

 

 

 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 3 2015 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    3  100 
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Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 2 2015 50 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    2  100 

 

 

 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 3 2015 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    3  100 

 

 

 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 2 2015 50 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    2  100 
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Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 50 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2015 50 

       

Spolu    2  100 

 

 

 

 

 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 50 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2015 50 

       

Spolu    2  100 

 

 

 

 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 50 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2015 50 

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    2  100 
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Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2015 50 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2015 50 

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    2  100 

 

 

 

 

Tabuľka č. 1.b.3 

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 

(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2020 33,33 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2020 33,33 

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2020 33,33 

       

Spolu    3  100 

 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 3 2020 25 

       

Spolu    12  100 
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Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 3 2020 25 

       

Spolu    12  100 

 

Počet založených podnikateľských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, 

start-up efekty) 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2020 25 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2020 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 1 2020 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2020 25 

       

Spolu    4  100 

 

Počet výskumných pracovísk ako výsledok spolupráce medzi verejným sektorom 

(organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2020 33,33 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2020 33,33 

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 1 2020 33,33 

       

Spolu    3  100 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – ženy 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 3 2020 25 
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Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 3 2020 25 

       

Spolu    12  100 

 

Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 2-SAV počet 0 2013 3 2020 25 

Partner. č. 3-TUKE počet 0 2013 3 2020 25 

       

Spolu    12  100 

 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 4 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    4  100 

 

 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent  

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    1  100 
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Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 4 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    4  100 

 

 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent  

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    1  100 

 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 4 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    4  100 
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Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent  

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    1  100 

 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 4 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    4  100 

 

 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent  

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ počet 0 2013 1 2020 100 

Partner. č. 1-UVLF       

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    1  100 
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Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ       

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 4 2020 100 

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    4  100 

 

 

Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent  

 

Názov partnera 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Podiel 

v % 

Hlavný partner-UPJŠ       

Partner. č. 1-UVLF počet 0 2013 1 2020 100 

Partner. č. 2-SAV       

Partner. č. 3-TUKE       

       

Spolu    1  100 
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Príloha č. 2A Zmluvy o partnerstve 
 
 
 

 
 
 
 

ROZPOČET PROJEKTU 
 
 
 
 
OPERAČNÝ PROGRAM:  OP Výskum a vývoj 
 
Kód výzvy: OPVaV-2012/2.2/08-RO 
 
Projekt - názov:  Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark,Košice) 
 
Projekt – kód projektu z ITMS: 26220220185 
 
Hlavný partner – prijímateľ:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

Adresa/Sídlo: 041 80 Košice- Staré Mesto, Šrobárova 2 
 

IČO: 00397768 
 
Partner  1: Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 
Partner  2 : Neurobiologický ústav SAV, Košice 
 
Partner  3: Technická univerzita v Košiciach 
 
 
 

Člen 
partnerstva 

NFP 
 ESF/ERDFv 

EUR 

NFP 
ŠR v EUR 

Vlastné zdroje 
v EUR 

% spolufin. 
vl. zdrojov 

% podiel na 
rozpočte  

Celkové oprávnené 
výdavky v EUR 

Hlavný partner 18 124 363,05 2 132 278,01 1 066 139,00 5 % 65,06 % 21 322 780,06 

Partner 1 7 030 208,53 827 083,36 413 541,68 5 % 25,24 % 8 270 833,57 

Partner 2 1 379 856,00 162 336,00 81 168,00 5 %   4,95% 1 623 360,00 

Partner 3 1 324 257,50 155 795,00 77 897,50 5 % 4,75 % 1 557 950,00 

SPOLU 27 858 685,08 3 277 492,37 1 638 746,18  100 % 32 774 923,63 

 



Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena (max. 

cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu spolu 

po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky 

projektu (DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

EUR EUR EUR EUR

1. Stavebné práce -priame výdavky

1.1. Pozemok

1.2. Stavebné práce 2 183 976,46 0,00 0,00

Stavba/stavebný objekt SO 01.01 - SO 02.01 Pohľad 

severný 1 122 162,62 0,00 0,00

1.2.1 Práce a dodávky HSV 295 109,36 0,00 0,00

1.2.1.1. Zemné práce 717002 projekt 1 696,456 696,46 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.1.2. Základy 717002 projekt 1 13,068 13,07 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.1.3. Zvislé konštrukcie 717002 projekt 1 756,612 756,61 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie 717002 projekt 1 554,976 554,97 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.1.5. Povrchové úpravy 717002 projekt 1 167 776,308 167 776,31 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.1.6. Ostatné práce 717002 projekt 1 119 563,596 119 563,60 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.1.7. Presuny hmôt 717002 projekt 1 5 748,336 5 748,34 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.2 Práce a dodávky PSV 824 726,86 0,00 0,00

1.2.2.1. Izolácie proti vode vlhkosti 717002 projekt 1 455,760 455,76 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.2.2. Povlakové krytiny 717002 projekt 1 15 903,396 15 903,40 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.2.3. Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií 717002 projekt 1 2 648,760 2 648,76 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.2.4. Konštrukcie klampiarske 717002 projekt 1 46 971,840 46 971,84 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.2.5. Kovové doplnkové konštrukcie 717002 projekt 1 756 721,440 756 721,44 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.2.6. Zasklenie - zriadenie 717002 projekt 1 2 025,660 2 025,66 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.3 Montážne práce 2 326,40 0,00 0,00

1.2.3.1 Elektromontáže 717002 projekt 1 742,404 742,40 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.3.2. Montáž vzduchotechnických zariadení 717002 projekt 1 1 584,000 1 584,00 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

Stavba/stavebný objekt SO 01.01 - SO 02.01 Oprava 

interiéru súvisiaca so zateplením 265 118,60 0,00 0,00

1.2.4 Práce a dodávky HSV 54 028,19 0,00 0,00

1.2.4.1. Povrchové úpravy 717002 projekt 1 32 223,504 32 223,51 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.4.2. Ostatné práce 717002 projekt 1 20 548,584 20 548,58 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.4.3. Presuny hmôt 717002 projekt 1 1 256,100 1 256,10 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.5 Práce a dodávky PSV 92 958,95 0,00 0,00

1.2.5.1. Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá 717002 projekt 1 8 734,680 8 734,68 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.5.2. Drevostavby 717002 projekt 1 55 827,228 55 827,23 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.5.3. Kovové doplnkové konštrukcie 717002 projekt 1 13 256,076 13 256,08 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.5.4. Maľby 717002 projekt 1 4 928,484 4 928,48 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.5.5. Čalunícke úpravy 717002 projekt 1 10 212,480 10 212,48 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.6. Montážne práce 52 639,94 0,00 0,00

1.2.6.1. Elektromontáže 717002 projekt 1 26 227,824 26 227,82 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.6.2. Montáž vzduchotechnických zariadení 717002 projekt 1 26 412,120 26 412,12 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.7. SO 01.01 - SO 02.01 Bleskozvod 5 289,67 0,00 0,00

1.2.7.1. SO 01.01 Bleskozvod 717002 projekt 1 5 289,672 5 289,67 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.8. SO 01.01 - SO 02.01 Elektroinštalácia 60 201,85 0,00 0,00

1.2.8.1. SO 01.01 Elektroinštalácia 717002 projekt 1 60 201,850 60 201,85 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

Stavba/stavebný objekt SO 01.02 Pohľad južný 404 378,95 0,00 0,00

1.2.9. Práce a dodávky HSV 96 521,64 0,00 0,00

1.2.9.1. Zemné práce 717002 projekt 1 1 465,464 1 465,46 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.9.2. Základy 717002 projekt 1 20,820 20,82 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

Príloha č. 4 - Rozpočet partnera  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1/16



Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena (max. 

cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu spolu 

po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky 

projektu (DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
1.2.9.3. Povrchové úpravy 717002 projekt 1 47 647,776 47 647,78 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.9.4. Ostatné práce 717002 projekt 1 44 922,864 44 922,86 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.9.5. Presuny hmôt 717002 projekt 1 2 464,716 2 464,72 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.10 Práce a dodávky PSV 298 307,75 0,00

1.2.10.1. Izolácie proti vode vlhkosti 717002 projekt 1 1 043,988 1 043,99 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.10.2. Konštrukcie klampiarske 717002 projekt 1 21 674,112 21 674,11 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.10.3. Kovové doplnkové konštrukcie 717002 projekt 1 270 778,956 270 778,96 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.10.4. Zasklenie - zriadenie 717002 projekt 1 4 810,692 4 810,69 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.11 Montážne práce 9 549,56 0,00

1.2.11.1. Elektromontáže 717002 projekt 1 9 549,564 9 549,56 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

Stavba/stavebný objekt SO 01.02 Oprava interiéru 

súvisiaca so zateplením 95 746,66 0,00

1.2.12. Práce a dodávky HSV 26 174,94 0,00

1.2.12.1. Povrchové úpravy 717002 projekt 1 18 588,384 18 588,39 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.12.2. Ostatné práce 717002 projekt 1 7 110,852 7 110,85 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.12.3 Presuny hmôt 717002 projekt 1 475,704 475,70 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.13 Práce a dodávky PSV 25 833,20 0,00

1.2.13.1. Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá 717002 projekt 1 3 639,744 3 639,75 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.13.2. Drevostavby 717002 projekt 1 15 396,720 15 396,72 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.13.3. Kovové doplnkové konštrukcie 717002 projekt 1 1 600,632 1 600,63 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.13.4. Maľby 717002 projekt 1 1 508,268 1 508,26 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.13.5. Čalunícke úpravy 717002 projekt 1 3 687,840 3 687,84 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.14 Montážne práce 19 473,84 0,00

1.2.14.1. Elektromontáže 717002 projekt 1 9 288,000 9 288,00 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.14.2. Montáž vzduchotechnických zariadení 717002 projekt 1 10 185,840 10 185,84 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.15. SO 01.02 Bleskozvod 2 253,42 0,00

1.2.15.1. SO 01.02 Bleskozvod 717002 projekt 1 2 253,420 2 253,42 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.16. SO 01.02 Elektroinštalácia 22 011,26 0,00 0,00

1.2.16.1. SO 01.02 Elektroinštalácia 717002 projekt 1 22 011,264 22 011,26 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

Stavba/stavebný objekt SO 01.03 Pohľad východný 296 569,63 0,00

1.2.17. Práce a dodávky HSV 71 116,06 0,00

1.2.17.1 Zemné práce 717002 projekt 1 1 410,360 1 410,36 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.17.2. Základy 717002 projekt 1 17,880 17,88 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.17.3. Povrchové úpravy 717002 projekt 1 45 857,808 45 857,81 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.17.4. Ostatné práce 717002 projekt 1 22 069,476 22 069,48 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.17.5. Presuny hmôt 717002 projekt 1 1 760,532 1 760,53 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.18. Práce a dodávky PSV 224 368,59 0,00

1.2.18.1. Izolácie proti vode vlhkosti 717002 projekt 1 904,488 904,49 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.18.2. Konštrukcie klampiarske 717002 projekt 1 5 006,700 5 006,70 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.18.3. Kovové doplnkové konštrukcie 717002 projekt 1 216 218,460 216 218,46 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.18.4. Zasklenie - zriadenie 717002 projekt 1 2 238,936 2 238,94 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.19 Montážne práce 119,70 0,00

1.2.19.1. Elektromontáže 717002 projekt 1 119,700 119,70 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1

1.2.20 SO 01.03 Bleskozvod 965,28 0,00

1.2.20.1. SO 01.03 Bleskozvod 717002 projekt 1 965,280 965,28 0,00 0,00 Viď podrobný rozpočet stavby, položka sa týka objektu: Objekt Teoretické ústavy 

LF UPJŠ, Tr. SNP 1 v Košiciach. 

2.1
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1.2.21.

Stavba/stavebný objekt - Priestory špecializovaných 

pracovísk - Vybudovanie a zabezpečenie prevádzky 

špecializovaných pracovísk pre realizáciu vedeckého 

výskumu a výkonu 7 685 000,00 0,00 0,00

Práce a dodávky HSV 

530 739,53

0,00

1.2.21.1. Zemné práce 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.21.2. 2-Zakladanie 717002 projekt 1 1 334,124 1 334,12 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.21.3. 3-Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1 32 953,476 32 953,48 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.21.4. 4-Vodorovné konštrukcie 717002 projekt 1 50 828,616 50 828,62 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.21.5. Komunikácie 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.21.6. 6-Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  717002 projekt 1 189 120,324 189 120,32 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.21.7. 9-Ostatné konštrukcie a búracie práce 717002 projekt 1 256 502,988 256 502,99 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.21.8. Presun hmôt 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ 2.1

PSV 2 188 994,81 0,00

1.2.22. Práce a dodávky PSV

1 205 465,83 0,00

1.2.22.1.

711-Izolácie proti vode a vlhkosti ( 712 - Povlakové 

krytiny ) 717002 projekt 1 39 155,592 39 155,59 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.22.2. 713-Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií 717002 projekt 1 11 985,816 11 985,82 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.22.3. 714-Akustické a protiotrasové opatrenia 717002 projekt 1 20 071,956 20 071,96 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.22.4. 763-Konštrukcie drevostavby 717002 projekt 1 303 217,344 303 217,34 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.22.5. Konštrukcie klampiarske 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.22.6. 766-Konštrukcie stolárske (762-Konštrukcie tesárske) 717002 projekt 1 132 479,028 132 479,03 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1
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1.2.22.7. 767-Konštrukcie doplnkové kovové stavebné 717002 projekt 1 247 765,368 247 765,37 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.22.8. 771-Podlahy z dlaždíc 717002 projekt 1 14 694,396 14 694,40 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.22.9. 776-Podlahy povlakové 717002 projekt 1 112 260,816 112 260,82 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.22.10. 777-Podklahy zo syntetických hmôt 717002 projekt 1 126 823,164 126 823,16 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.22.11. 781-Obklady z obkladačiek a dosiek 717002 projekt 1 28 381,404 28 381,40 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1
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1.2.22.12. 784-Dokončovacie práce - maľby 717002 projekt 1 138 844,884 138 844,88 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.22.13. 783-Dokončovacie práce - nátery 717002 projekt 1 29 786,064 29 786,06 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.22.14. Dokončovacie práce - zasklievanie 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.23. Zdravotechnika

400 840,51

0,00 0,00

1.2.23.1. 721-ZTI - vnútorná kanalizácia 717002 projekt 1 363 222,156 363 222,16 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.23.2. ZTI - vnútorný vodovod 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.23.3. 723-ZTI - vnútorný plynovod 717002 projekt 1 37 618,356 37 618,36 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.23.4. ZTI - zariaďovacie predmety 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1
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1.2.24. Meranie a regulácia 496 472,83 0,00 0,00

1.2.24.1. M21-155-Meranie a regulácia (elektromontáže) 717002 projekt 1 496 472,832 496 472,83 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.25. Vykurovanie 86 215,63 0,00 0,00

1.2.25.1. 731-Vykurovanie 717002 projekt 1 86 215,632 86 215,63 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

Práce a dodávky M 4 965 265,67 0,00

1.2.26. M21-155-Elektromontáže

1 401 351,98

0,00

1.2.26.1 ELI - silnoprúd 717002 projekt 1 901 736,280 901 736,28 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.26.2. ELI - slaboprúd, požiarny rozhlas 717002 projekt 1 42 241,392 42 241,39 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.26.3. ELI - štruktúrovaná kabeláž 717002 projekt 1 385 610,064 385 610,06 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.26.4. ELI - EPS 717002 projekt 1 71 764,248 71 764,25 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.27. Montáže vzduchotehnikých zariadení

3 514 743,13

0,00

1.2.27.1. M24-158-Vzduchotechnika 717002 projekt 1 3 514 743,132 3 514 743,13 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2..28. Montáže dopravných a skladovacích zariadení

49 170,55

0,00

1.2.28.1. M33-162-Inovácia a rekonštrukcia výťahov 717002 projekt 1 49 170,552 49 170,55 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.29. Ďalšie položky podľa charakteru projektu

0,00

0,00

1.2.29.1. Úpravy a rekonštrukcie špeciálnych zásobovacích trás 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ

2.1

1.2.29.2. VRN + ostatné náklady 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.2.29.3. Kompletizačná činnosť 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Položka sa týka prác súvisiacich s rekoštrukciou existujúcich priestorov pre 

potreby vybudovania a zabezpečenia prevádzky špecializovaných pracovísk pre 

realizáciu vedeckého výskumu        a výkonu ostatných činností MEDIparku. HP 

UPJŠ
2.1

1.3. Stavebný dozor 77 488,00 0,00 0,00
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1.3.1. Stavebný dozor SO 01.01 - SO 01.03,SO 02.01 717002 projekt 1 21 120,000 21 120,00 0,00 0,00 Položka sa tyká obkektu SO 01.01 - SO 01.03, SO 02.01 2.1

1.3.2. Stavebný dozor - Priestory špecializovaných pracovísk 717002 projekt 1 56 368,000 56 368,00 0,00 0,00 Položka sa tyká objektu - Priestory špecializovaných pracovísk 2.1

1.4. Projekčná činnosť 16 632,00 0,00 0,00

1.4.1.

Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie 

- Priestory špecializovaných pracovísk 716 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.4.2.

Realizačná projektová dokumentácia - Priestory 

špecializovaných pracovísk 716 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta SO 01.01 - SO 

01.03, SO 02.01 716 projekt 1 16 632,000 16 632,00 0,00 0,00 Položka sa týka objektu SO 01.01- SO 01.03, SO 02.01 2.1

1.4.4. Autorský dozor projektanta/architekta Priestory 

špecializovaných pracovísk 716 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

1.  Spolu stavebné práce 9 963 096,4640 0,00 0,00
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2. Zariadenie a vybavenie 9 193 000,00 #ODKAZ! 0,00

2.1.

Stavba/stavebný objekt - Priestory špecializovaných 

pracovísk 9 193 000,00 0,00 0,00

2.1.1. Úprava centrálneho systému nepretržitého napájania 713004 projekt 1 215 000,000 215 000,00 0,00 0,00 Úprava centrálneho systému nepretržitého energetického  napájania
2.1

2.1.2. Centrálna experimentálna infraštruktúra UVP 713002 projekt 1 1 126 000,000 1 126 000,00 0,00 0,00 Hardvérove riešenie pre zabezpečenie prevádzkových podmienok na dostupnosť a 

bezpečnosť poskytovania služieb UVP, ktoré budú integrované do jednotného 

funkčného celku s prísne definovanou logikou, vysokou dostupnosťou a 

bezpečnosťou, minimalizáciou prevádzkových a energetických nákladov a 

celkových environmentálnych dopadov. 

2.1

2.1.3.

Softvérové riešenie pre centrálnu experimentálnu 

infraštruktúru

711003 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00 Softvérové riešenie pre zabezpečenie prevádzkových podmienok na dostupnosť a 

bezpečnosť poskytovania služieb UVP, ktoré budú integrované do jednotného 

funkčného celku s prísne definovanou logikou, vysokou dostupnosťou a 

bezpečnosťou, minimalizáciou prevádzkových a energetických nákladov a 

celkových environmentálnych dopadov. 

2.1

2.1.4. Systém pre organizačné a riadiace zabezpečenie 

MediParku zamerané na vytvorenie komplexného riešenia 

ochrany IPR

711003 projekt 1 850 000,000 850 000,00 0,00 0,00 Softvérové riešenie pre potreby riadenia a ochrany práv duševného vlastníctva v 

rámci výskumno - vývojovej činnosti, ktoré bude podporovať procesy transferu 

technológií, duševného vlastníctva, priemyselných vzorov a patentov a poskytne 

nástroje na znižovanie bariér medzi vedou a spoločnosťou prostredníctvom 

riadeného sprístupnenia výsledkov výskumu a vývoja MediParku.

1.2

2.1.5. Systém pre  pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu 

a distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným 

dátam aj dlhodobú archiváciu vedeckých dát

711003 projekt 1 1 614 500,000 1 614 500,00 0,00 0,00 Softvérové riešenie potrebné pre vytvorenie komplexného prostredia pre výkon 

vedeckej činnosti - výskum, spracovanie a obohacovanie vedeckých objektov v 

elektronickej podobe. 

Minimálny rozsah funkcionality: správa vedeckých informácií; publikovanie 

vedeckých výstupov s možnosťou prepojenia na systémy riadenia a sledovania 

publikačnej činnosti a na systém manažmentu patentov a autorských práv; 

plánovanie, riadenie a dynamické využívanie technologických výskumných 

prostriedkov s možnosťou monitorovania nákladov; zabezpečenie služieb 

dátového úložiska a to vrátane riadenia pridelenej kapacity, životného cyklu dát, 

sprístupnenia dát; zabezpečenie služieb dlhodobej archivácie, zabezpečenie 

ochrany obsahu.

2.1

2.1.6. Experimentálna infraštruktúra vedeckých pracovísk 713002 projekt 1 927 500,000 927 500,00 0,00 0,00 Hardvévové riešenie potrebné pre vytvorenie komplexného prostredia pre výkon 

vedeckej činnosti - výskum, spracovanie a obohacovanie vedeckých objektov v 

elektronickej podobe. 

Minimálny rozsah funkcionality: správa vedeckých informácií; publikovanie 

vedeckých výstupov s možnosťou prepojenia na systémy riadenia a sledovania 

publikačnej činnosti a na systém manažmentu patentov a autorských práv; 

plánovanie, riadenie a dynamické využívanie technologických výskumných 

prostriedkov s možnosťou monitorovania nákladov; zabezpečenie služieb 

dátového úložiska a to vrátane riadenia pridelenej kapacity, životného cyklu dát, 

sprístupnenia dát; zabezpečenie služieb dlhodobej archivácie, zabezpečenie 

ochrany obsahu.

2.1

2.1.7.

Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre 

vedecký výskum UVP

713004 projekt 1 190 000,000 190 000,00 0,00 0,00 Laboratórne vybavenie priestorov  pre laboratória molekulárnej biológie, ako sú 

napr. analytické váhy, sušiarne, termostaty, inkubátory, centrifúgy a iné, vrátane, 

drezov, chladničiek, výleviek, atď. 
2.1

2.1.8.

Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre 

vedecký výskum UVP

713004 projekt 1 190 000,000 190 000,00 0,00 0,00 Laboratórne vybavenie priestorov pre laboratória genomiky, ako sú napr. 

analytické váhy, sušiarne, termostaty, inkubátory, centrifúgy a iné, vrátane, 

drezov, chladničiek, výleviek, atď. 

2.1

2.1.9.

Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre 

vedecký výskum UVP

713004 projekt 1 190 000,000 190 000,00 0,00 0,00 Laboratórne vybavenie priestorov pre laboratória proteomiky, ako sú napr. 

analytické váhy, sušiarne, termostaty, inkubátory, centrifúgy a iné, vrátane, 

drezov, chladničiek, výleviek, atď. 

2.1

2.1.10.

Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre 

vedecký výskum UVP

713004 projekt 1 190 000,000 190 000,00 0,00 0,00 Laboratórne vybavenie priestorov pre laboratória lekárskej chémie a biochémie, 

ako sú napr. analytické váhy, sušiarne, termostaty, inkubátory, centrifúgy a iné, 

vrátane, drezov, chladničiek, výleviek, atď.  

2.1

2.1.11.

Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre 

vedecký výskum UVP

713004 projekt 1 190 000,000 190 000,00 0,00 0,00 Laboratórne vybavenie priestorov pre laboratória molekulárnej medicíny a 

experimentálnej medicíny, ako sú napr. analytické váhy, sušiarne, termostaty, 

inkubátory, centrifúgy a iné, vrátane, drezov, chladničiek, výleviek, atď.  
2.1

2.1.12.
Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP 633001 projekt 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00 Laboratórny a iný nevyhnutný nábytok pre laboratória molekulárnej biológie. 

2.1

2.1.13.
Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP 633001 projekt 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00 Laboratórny a iný nevyhnutný nábytok pre laboratória genomiky. 

2.1

2.1.14.
Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP 633001 projekt 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00 Laboratórny a iný nevyhnutný nábytok pre laboratória proteomiky. 

2.1

2.1.15.
Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP 633001 projekt 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00 Laboratórny a iný nevyhnutný nábytok pre laboratória lekárskej chémie a 

biochémie.  
2.1

2.1.16.
Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP 633001 projekt 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00 Laboratórny a iný nevyhnutný nábytok pre laboratória molekulárnej medicíny a 

experimentálnej medicíny. 
2.1

2.1.17.

Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre 

molekulárnu medicínu s príslušenstvom

713004 projekt 1 500 000,000 500 000,00 0,00 0,00 Súbor unikátnych špičkových prístrojov a systémov pre laboratória molekulárnej 

biológie

Konkretizované prístrojové vybavenie bude výsledkom verejného obstarávania 

formou súťažného dialógu.

2.1
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2.1.18.

Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre 

molekulárnu medicínu s príslušenstvom

713004 projekt 1 500 000,000 500 000,00 0,00 0,00 Súbor unikátnych špičkových prístrojov a systémov pre laboratória genomiky.

2.1

2.1.19.

Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre 

molekulárnu medicínu s príslušenstvom

713004 projekt 1 500 000,000 500 000,00 0,00 0,00 Súbor unikátnych špičkových prístrojov a systémov pre laboratória proteomiky

Konkretizované prístrojové vybavenie bude výsledkom verejného obstarávania 

formou súťažného dialógu. 2.1

2.1.20.

Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre 

molekulárnu medicínu s príslušenstvom

713004 projekt 1 500 000,000 500 000,00 0,00 0,00 Súbor unikátnych špičkových prístrojov a systémov pre laboratória lekárskej 

chémie a biochémie.
2.1

2.1.21.

Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre 

molekulárnu medicínu s príslušenstvom

713004 projekt 1 500 000,000 500 000,00 0,00 0,00 Súbor unikátnych špičkových prístrojov a systémov pre laboratória molekulárnej 

medicíny a experimentálnej medicíny. 2.1

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 0,00 0,00 0,00

2.A. 1.1

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 1 581 300,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Zmluvný výskum 637004 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Zmluvný výskum zabezpečený na základe zmluvy pre potreby jednotlivých 

odborných tímov Mediparku, ktoré sú definované v rámci aktvity 3.1. konkrétna 

požiadavka bude zadefinovaná v procese verejného obstarávania formou 

súťažného dialógu. 

3.1

2.A.4.2. Zmluvný výskum 637004 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Zmluvný výskum zabezpečený na základe zmluvy pre potreby jednotlivých 

odborných tímov Mediparku, ktoré sú definované v rámci aktvity 3.2. konkrétna 

požiadavka bude zadefinovaná v procese verejného obstarávania formou 

súťažného dialógu.

3.2

2.A.4.3. Zmluvný výskum 637004 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Zmluvný výskum zabezpečený na základe zmluvy pre potreby jednotlivých 

odborných tímov Mediparku, ktoré sú definované v rámci aktvity 3.3. konkrétna 

požiadavka bude zadefinovaná v procese verejného obstarávania formou 

súťažného dialógu.

3.3

2.A.4.4. Zmluvný výskum 637004 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Zmluvný výskum zabezpečený na základe zmluvy pre potreby jednotlivých 

odborných tímov Mediparku, ktoré sú definované v rámci aktvity 3.4. konkrétna 

požiadavka bude zadefinovaná v procese verejného obstarávania formou 

súťažného dialógu.

3.4

2.A.4.5. Zmluvný výskum 637004 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Zmluvný výskum zabezpečený na základe zmluvy pre potreby jednotlivých 

odborných tímov Mediparku, ktoré sú definované v rámci aktvity 3.5. konkrétna 

požiadavka bude zadefinovaná v procese verejného obstarávania formou 

súťažného dialógu.

3.5

2.A.4.6.

Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie 

MediParku zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého 

manažmentu.

711004 projekt 1 1 581 300,000 1 581 300,00 0,00 0,00

Položka bude generovať nasledujúce postupy: nástroje, opatrenia, postupy a 

procesy pre potreby zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia v rámci ktorého bude:

riadenia UVP s dôrazom na efektívny transfer technológií

vrátane definovania pravidiel spolupráce medzi kooperujúcimi organizáciami, ako 

aj s externými partnermi pre potreby zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti 

existencie MediParku; -vypracovania štatútu MediParku  a jeho organizačnej 

štruktúry; - vytvorenia jednotlivých orgánov MediParku; -vytvorenia 

organizačného poriadku MediParku a pravidiel pre každodennú prevádzku UVP

rozvoja MediParku a nástrojov pre jeho riadenie (rozvoj UVP smerom k 

modernému a medzinárodne uznávanému vedecko-technologickému parku v 

zmysle vzorov a relevantných skúseností zo zahraničia) a smerov jeho výskumu 

(technologické prognózovanie).

1.1

2.A. Celkom 1 581 300,00 0,00 0,00

2.B. 1.2

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 142 983,60 0,00 0,00

2.B.1.1. Odborník transferu poznatkov a technológií 610620 osobohodina 4 300 18,252 78 483,60 0,00 0,00

Zodpovedný pracovník, ktorého úlohou bude plniť jednotlivé zadania pre transfer 

do praxe tak ako je to uvedené v opise projektu. Pozícia bude obsadená po 

výberovom konaní. 1.2
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2.B.1.2. Odborník transferu poznatkov a technológií 610620 osobohodina 4 300 15,000 64 500,00 0,00 0,00

Zodpovedný pracovník, ktorého úlohou bude plniť jednotlivé zadania pre transfer 

do praxe tak ako je to uvedené v opise projektu. Pozícia bude obsadená po 

výberovom konaní. 1.2

2.B.2. Cestovné náhrady 2 500,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

634001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s refundáciou pohoných hmôt podľa technického preukazu 

služobného vozidla. 1.2

2.B.2.2.

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6

631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v ramci SR 1.2

2.B.2.3.

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6
 v prípade potreby 631002 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v zahraničí 1.2

2.B.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.B.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 145 483,60 0,00 0,00

2.C. 2.1

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.C.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.D. 3.1

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 87 000,00 0,00 0,00

2.D.1.1.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.1

2.D.1.2.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.1

2.D.1.3.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 1 500,0000 8,000 12 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.1

2.D.1.4.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 1 375,0000 8,000 11 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.1

2.D.2. Cestovné náhrady 11 000,00 0,00 0,00

2.D.2.1.
Prevádzka vozidla organizácie

5
634001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s refundáciou pohoných hmôt podľa technického preukazu 

služobného vozidla. 3.1

2.D.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6

631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v ramci SR 3.1

2.D.2.3 Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6
v prípade potreby 631002 projekt 1 9 000,000 9 000,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v zahraničí 3.1

2.D.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00
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2.D.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D. Celkom 98 000,00 0,00 0,00

2.E. 3.2

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 128 000,00 0,00 0,00

2.E.1.1.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.2

2.E.1.2.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.2

2.E.1.3.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.2

2.E.1.4.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.2

2.E.2. Cestovné náhrady 27 000,00 0,00 0,00

2.E.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

634001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s refundáciou pohoných hmôt podľa technického preukazu 

služobného vozidla. 3.2

2.E.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6

631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v ramci SR 3.2

2.E.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6
v prípade potreby 631002 projekt 1 25 000,000 25 000,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v zahraničí 3.2

2.E.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.E.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 155 000,00 0,00 0,00

2.F. 3.3

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 8 000,00 0,00 0,00

2.F.1.1. Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 1 000,0000 8,000 8 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.3

2.F.2. Cestovné náhrady 2 500,00 0,00 0,00

2.F.2.1.
Prevádzka vozidla organizácie

5
634001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s refundáciou pohoných hmôt podľa technického preukazu 

služobného vozidla. 3.3

2.F.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6

631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v ramci SR 3.3

2.F.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6
v prípade potreby 631002 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v zahraničí 3.3

2.F.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.F.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F. Celkom 10 500,00 0,00 0,00

2.G. 3.4

2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 64 000,00 0,00 0,00

2.G.1.1.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.4
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Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena (max. 

cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu spolu 

po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky 

projektu (DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

2.G.1.2.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark 3.4

2.G.1.3.

Odborný personál - Postdoc nerelevantné nerelevantné 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.1.4.

Odborný personál - Postdoc nerelevantné nerelevantné 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.2. Cestovné náhrady 2 500,00 0,00 0,00
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Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena (max. 

cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu spolu 

po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky 

projektu (DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

2.G.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

634001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s refundáciou pohoných hmôt podľa technického preukazu 

služobného vozidla. 3.4

2.G.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6

631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v ramci SR 3.4

2.G.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6
v prípade potreby 631002 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v zahraničí 3.4

2.G.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.G.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.G.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G. Celkom 66 500,00 0,00 0,00

2.H. 3.5

2.H.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.H.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.2. Cestovné náhrady 2 500,00 0,00 0,00

2.H.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

634001 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s refundáciou pohoných hmôt podľa technického preukazu 

služobného vozidla. 3.5

2.H.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6

631001 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v ramci SR 3.5

2.H.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)
6
v prípade potreby 631002 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Výdavok spojený s hradením cestovných nákladov spojených s vedecko-

výskumnou činnoťou v zahraničí 3.5

2.H.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.H.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.H.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H. Celkom 2 500,00 0,00 0,00
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Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena (max. 

cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu spolu 

po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky 

projektu (DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

2. Spolu 11 252 283,60 0,00 0,00

3.

3.1. Personálne výdavky interné
7

63 100,00 0,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 500 6,000 3 000,00 0,00 0,00 Zodpovedá za publicitu projektu a vykonáva všetky činnosti s tým spojené. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 610620 osobohodina 1 000 10,000 10 000,00 0,00 0,00 Zabezpečuje verejné obstarávanie a zodpovedá za jeho správnosť.

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 1 000 8,000 8 000,00 0,00 0,00

Koordinuje financovanie projektu, pripravuje účtovnú dokumentáciu, žiadosti o 

platbu. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.4. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 500 6,000 3 000,00 0,00 0,00

Monitoruje projekt, sleduje ukazovatele a dopady projektu, vypracováva 

priebežne monitorovacie správy vrátane záverečnej. Na projekte pracuje 

priebežne v monitorovacom období, intenzívnejšie ku koncu monitorovacieho 

obdobia. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.5. Projektový manažér 610620 osobohodina 1 200 10,000 12 000,00 0,00 0,00

Projektový manažér vykonáva riadiace činnosti, koordinuje projektový tím, 

zodpovedá za správnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov.

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.6. Účtovník 610620 osobohodina 500 6,000 3 000,00 0,00 0,00 Zodpovedá za účtovnú agendu projektu.

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.7. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 800 6,000 4 800,00 0,00 0,00

Kedže ide o náročný projekt, táto funkcia je nevyhnutná pre správne plnenie 

projektu. Riadi pomocné projektové činnosti, vypracováva žiadosti o platbu, 

pripravuje podklady pre projektového manažéra, komunikuje s fakultami, 

kompletizuje doklady. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky
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Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena (max. 

cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu spolu 

po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky 

projektu (DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

3.1.8. Technický dozor  investora 610620 osobohodina 1 000 8,000 8 000,00 0,00 0,00 Vykonáva technický dozor za investora.

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.9. Mzdový účtovník 610620 osobohodina 500 6,000 3 000,00 0,00 0,00 Zodpovedá za mzdovú agendu projektu.

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.10 Asistent finančného manažéra 610620 osobohodina 800 6,000 4 800,00 0,00 0,00

Kedže ide o náročný projekt, táto funkcia je nevyhnutná pre správne plnenie 

projektu.  Koordinuje financovanie projektu, pripravuje účtovnú dokumentáciu, 

žiadosti o platbu. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.11. Technik IKT 610620 osobohodina 500 7,000 3 500,00 0,00 0,00 Zodpovedá za  technickú stránku IKT projektu.

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky
8

0,00 0,00 0,00

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame
9

5 000,00 0,00 0,00

3.3.4.

Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas 

realizácie projektu 6370015 projekt 1 5 000,000 5 000,00 0,00 0,00 Poistenie majetku v priebehu realizácie projektu

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.4. Publicita a informovanosť
10

39 300,00 0,00 0,00

3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu 637003 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00

Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu, publicita 

projektu v rámci akcie „Noc výskumníkov“.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.2. Veľkoplošná reklamná tabuľa 637003 projekt 1 1 000,000 1 000,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.3. Plagáty 637003 projekt 1 500,000 500,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.4. Samolepky 637003 projekt 1 300,000 300,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.5. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) 637003 projekt 1 200,000 200,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.6. Rámy 637003 projekt 1 300,000 300,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.7. Tlačová konferencia 637003 projekt 1 1 000,000 1 000,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.8. Inzercia - populárno - vedecká 637003 projekt 1 6 000,000 6 000,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.9. Inzercia - celoslovenský denník 637003 projekt 1 6 000,000 6 000,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.10. TV spot 637003 projekt 1 15 000,000 15 000,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.11. Webová stránka 637003 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.12. Propagácia v rozhlase 637003 projekt 1 7 000,000 7 000,00 0,00 0,00 Na zabezpečenie publicity projektu podľa mauálu pre publicitu.

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.  Spolu 107 400,00 0,00 0,00

 VÝDAVKY PROJEKTU 21 322 780,06 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1

Riadenie projektu a publicita - nepriame 

výdavky max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.

KE3 Zariadenie a vybavenie projektu max.

KE4a Dodávky - nepriame výdavky max.

KE4b Dodávky - priame výdavky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,
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Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková cena (max. 

cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky 

projektu spolu 

po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky 

projektu (DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
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Čislo 

rozpočtov

ej položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavko

v Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)

Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
EUR EUR EUR EUR

1. Stavebné práce -priame výdavky

1.1. Pozemok

1.2. Stavebné práce 3 668 639,8100 0,00 0,00

1.2.1.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat  - Práce a dodávky HSV 995 764,96 0,00 0,00

1.2.1.1. Zemné práce 717001 projekt 1 42 500,830 42 500,83 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.1.2. Základy 717001 projekt 1 149 880,650 149 880,65 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 175 687,140 175 687,14 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 253 300,420 253 300,42 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.1.5. Komunikácie 717001 projekt 1 3 342,080 3 342,08 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717001 projekt 1 239 707,460 239 707,46 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.1.7. Rúrové vedenia 717001 projekt 1 222,290 222,29 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.1.8. Ostatné konštrukcie a práce 717001 projekt 1 131 124,090 131 124,09 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.2.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat  - Práce a dodávky PSV 955 487,45 0,00 0,00

1.2.2.1. Izolácie 717001 projekt 1 117 741,480 117 741,48 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.2.2. Konštrukcie 717001 projekt 1 638 872,680 638 872,68 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.2.3. Podlahy 717001 projekt 1 89 952,410 89 952,41 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.2.4. Dokončovacie práce 717001 projekt 1 108 920,880 108 920,88 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.3.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat  - Práce a dodávky M 84 253,51 0,00 0,00

Príloha č. 4  - Rozpočet partnera  Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach
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Čislo 

rozpočtov

ej položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavko

v Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)

Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

1.2.3.1. Montáž dopravných zariadení 717001 projekt 1 65 912,970 65 912,97 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.3.2. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 1 18 340,540 18 340,54 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.4.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 01-02 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat  - NUS - Náklady umiestnenia 

stavby 23 487,56 0,00 0,00
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Čislo 

rozpočtov

ej položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavko

v Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)

Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

1.2.4.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.4.2. Sťažené podmienky 717001 projekt 1 23 487,560 23 487,56 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, 

časť : 01-02 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 2.1.

1.2.5.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová - Práce a dodávky M 351 135,72 0,00 0,00

1.2.5.1. Elektromontáže 717001 projekt 1 309 366,420 309 366,42 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová 2.1.

1.2.5.2. Montáže oznamovacích a zabezpeč. zariadení 717001 projekt 1 335,820 335,82 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová 2.1.

1.2.5.3. Ostatné 717001 projekt 1 41 433,480 41 433,48 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová 2.1.

1.2.6.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová - Vedľajšie rozpočtové náklady 3 226,51 0,00 0,00

1.2.6.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 3 226,510 3 226,51 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  03 Elektroinštalácia 

silnoprúdová 2.1.

1.2.7. 

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 04 Ústredné kúrenie, Práce a 

dodávky HSV 55 920,97 0,00 0,00

1.2.7.1. Prekládka teplovodu Pavilón 26-20 717001 projekt 1 27 482,950 27 482,95 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.7.2 Teplovodná prípojka pre objekt 40 717001 projekt 1 28 438,020 28 438,02 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.8.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 04 Ústredné kúrenie , Práce a 

dodávky PSV 184 972,00 0,00 0,00

1.2.8.1. Izolácie potrubia 717001 projekt 1 14 713,680 14 713,68 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.8.2. Strojovne 717001 projekt 1 11 796,360 11 796,36 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.
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Čislo 

rozpočtov

ej položky Názov položky rozpočtu

Číselník 
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Priradenie k aktivitám 
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A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

1.2.8.3. Rozvod potrubia 717001 projekt 1 51 200,700 51 200,70 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.8.4. Armatúry 717001 projekt 1 16 107,650 16 107,65 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.8.5. Vykurovacie telesá 717001 projekt 1 32 674,110 32 674,11 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.8.6. Konštrukcie doplnkové kovové stavebné 717001 projekt 1 3 262,200 3 262,20 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.8.7. Nátery 717001 projekt 1 1 736,280 1 736,28 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.8.8. Technológia vykurovacia 717001 projekt 1 53 481,020 53 481,02 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.9.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 04 Ústredné kúrenie, Práce a 

dodávky M 4 044,00 0,00 0,00

1.2.9.1. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 1 4 044,000 4 044,00 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.10. 

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 04 Ústredné kúrenie, NUS - 

náklady umiestnenia stavby  15 749,64 0,00 0,00

1.2.10.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 7 320,260 7 320,26 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.10.2 Prevádzkové vplyvy 717001 projekt 1 4 128,620 4 128,62 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.10.3. Územné vplyvy 717001 projekt 1 3 105,560 3 105,56 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.10.4. Kompletačná činnosť 717001 projekt 1 1 195,200 1 195,20 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  04 Ústredné kúrenie 2.1.

1.2.11.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 05 Zdravotnotechnická 

inštalácia - Práce a dodávky HSV 9 299,61 0,00 0,00
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1.2.11.1. Zemné práce  717001 projekt 1 4 749,200 4 749,20 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.11.2. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 617,420 617,42 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.11.3. Presun hmôt HSV 717001 projekt 1 3 932,990 3 932,99 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.12.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 05 Zdravotnotechnická 

inštalácia - Práce a dodávky PSV 98 097,68 0,00 0,00

1.2.12.1. Izolácie tepelné 717001 projekt 1 9 129,800 9 129,80 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.12.2. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 717001 projekt 1 21 728,790 21 728,79 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.12.3. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 717001 projekt 1 20 875,520 20 875,52 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.12.4. Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 717001 projekt 1 45 398,700 45 398,70 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.12.5. Ústredné kúrenie, strojovne 717001 projekt 1 964,870 964,87 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.13.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 05 Zdravotnotechnická 

inštalácia - Vedľajšie rozpočtové náklady 7 485,54 0,00 0,00

1.2.13.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 7 485,540 7 485,54 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  05 Zdravotnotechnická 

inštalácia 2.1.

1.2.14.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 07 Plynofikácia kotolne - 

Práce a dodávky HSV 6 070,05 0,00 0,00

1.2.14.1. Zdravotno - technické inštalácie 717001 projekt 1 4 268,130 4 268,13 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  07 Plynofikácia kotolne 2.1.

1.2.14.2. Ústredné vykurovanie 717001 projekt 1 151,930 151,93 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  07 Plynofikácia kotolne 2.1.
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1.2.14.3. Konštrukcie 717001 projekt 1 69,010 69,01 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  07 Plynofikácia kotolne 2.1.

1.2.14.4. Dokončovacie práce 717001 projekt 1 1 580,980 1 580,98 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  07 Plynofikácia kotolne 2.1.

1.2.15.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 07 Plynofikácia kotolne - 

Vedľajšie rozpočtové náklady 432,50 0,00 0,00

1.2.15.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 432,500 432,50 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  07 Plynofikácia kotolne 2.1.

1.2.16.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 08 Plynofikácia laboratórií - 

Práce a dodávky HSV 1 401,11 0,00 0,00

1.2.16.1. Zdravotno - technické inštalácie 717001 projekt 1 1 023,320 1 023,32 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  08 Plynofikácia laboratórií 2.1.

1.2.16.2. Dokončovacie práce 717001 projekt 1 24,250 24,25 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  08 Plynofikácia laboratórií 2.1.

1.2.16.3 Montáž oznamovacích a signal. zabezp. 717001 projekt 1 353,540 353,54 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  08 Plynofikácia laboratórií 2.1.

1.2.17.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 08 Plynofikácia laboratórií - 

Vedľajšie rozpočtové náklady 94,91 0,00 0,00

1.2.17.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 94,910 94,91 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  08 Plynofikácia laboratórií 2.1.

1.2.18.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 09 Meranie a regulácia 34 547,47 0,00 0,00

1.2.18.1. Elektromontážne práce - dodávka 717001 projekt 1 20 208,380 20 208,38 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  09 Meranie a regulácia 2.1.

1.2.18.2. Elektromontážne práce -montáž 717001 projekt 1 6 985,750 6 985,75 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  09 Meranie a regulácia 2.1.

1.2.18.3. Elektromontážne práce - materiál 717001 projekt 1 5 915,100 5 915,10 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  09 Meranie a regulácia 2.1.
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1.2.18.4. Náklady na umiestnenie stavby 717001 projekt 1 490,240 490,24 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  09 Meranie a regulácia 2.1.

1.2.18.5. Odborná prehliadka a odborná skúška 717001 projekt 1 192,000 192,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  09 Meranie a regulácia 2.1.

1.2.18.6. Nastavenie, odskúšanie 717001 projekt 1 756,000 756,00 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer 

Objekt :  40 Chirurgia a PGA malých zvierat, časť :  09 Meranie a regulácia 2.1.

1.2.19.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod a 

kanalizácia, Práce a dodávky HSV 55 648,77 0,00 0,00

1.2.19.1. Zemné práce  717001 projekt 1 25 371,650 25 371,65 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .2 Vonkajší vodovod a kanalizácia 2.1.

1.2.19.2. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 928,270 928,27 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .2 Vonkajší vodovod a kanalizácia 2.1.

1.2.19.3. Rúrové vedenie 717001 projekt 1 18 069,790 18 069,79 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .2 Vonkajší vodovod a kanalizácia 2.1.

1.2.19.4. Presun hmôt HSV 717001 projekt 1 11 279,060 11 279,06 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .2 Vonkajší vodovod a kanalizácia 2.1.

1.2.20.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.2 Vonkajší vodovod a 

kanalizácia, Vedľajšie rozpočtové náklady 1 825,95 0,00 0,00

1.2.20.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 1 176,730 1 176,73 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .2 Vonkajší vodovod a kanalizácia 2.1.

1.2.20.2. Prevádzkové vplyvy 717001 projekt 1 285,260 285,26 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .2 Vonkajší vodovod a kanalizácia 2.1.

1.2.20.3. VRN z rozpočtu 717001 projekt 1 363,960 363,96 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .2 Vonkajší vodovod a kanalizácia 2.1.

1.2.21.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.3 Spevnené plochy, 

Práce a dodávky HSV 163 779,84 0,00 0,00

1.2.21.1. Zemné práce  717001 projekt 1 39 261,460 39 261,46 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.
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1.2.21.2. Základy  717001 projekt 1 1 073,760 1 073,76 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.

1.2.21.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 2 154,910 2 154,91 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.

1.2.21.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 908,050 908,05 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.

1.2.21.5. Komunikácie 717001 projekt 1 58 825,500 58 825,50 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.

1.2.21.6. Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717001 projekt 1 14 352,550 14 352,55 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.

1.2.21.7. Ostatné konštrukcie a práce 717001 projekt 1 47 203,610 47 203,61 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.

1.2.22.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.3 Spevnené plochy, 

NUS - Náklady umiestnenia stavby 11 628,37 0,00 0,00

1.2.22.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 11 628,370 11 628,37 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .3 Spevnené plochy 2.1.

1.2.23.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.5 NTL Plynová 

prípojka, Práce a dodávky HSV 5 526,20 0,00 0,00

1.2.23.1 Zemné práce  717001 projekt 1 3 353,620 3 353,62 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.23.2. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 254,750 254,75 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.23.3. Komunikácie 717001 projekt 1 848,440 848,44 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.23.4. Ostatné konštrukcie a práce 717001 projekt 1 981,410 981,41 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.23.5. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 87,980 87,98 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.
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1.2.24.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.5 NTL Plynová 

prípojka, Práce a dodávky PSV 19,92 0,00 0,00

1.2.24.1. Zdravotno - technické inštalácie - vnútorný vodovod 717001 projekt 1 19,920 19,92 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.25.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 13 PS Vzduchotechnika a 

klimatizácia 587 539,66 0,00 0,00

1.2.25.1. Zariadenia vzduchotechniky a klimatizácie 717001 projekt 1 502 847,630 502 847,63 0,00 0,00 Vzduchotechnika a klimatizácia  kliniky malých zvierat 2.1.

1.2.25.2. Montáž zariadení vzduchotechniky a klimatizácie 717001 projekt 1 81 986,470 81 986,47 0,00 0,00 Vzduchotechnika a klimatizácia  kliniky malých zvierat 2.1.

1.2.25.3.

NUS - Náklady umiestnenia stavby -zariadenie 

staveniska 717001 projekt 1 2 705,560 2 705,56 0,00 0,00 NUS spojené so zariadeniami vzduchotechnika 2.1.

1.2.26.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.5 NTL Plynová 

prípojka, Práce a dodávky M 10 096,87 0,00 0,00

1.2.26.1. Elektromontáže 717001 projekt 1 68,160 68,16 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.26.2. Montáž potrubia 717001 projekt 1 8 317,850 8 317,85 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.26.3. Montáže potrubia 717001 projekt 1 468,920 468,92 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.26.4. Zemné práce vykonávané pri externých montážach 717001 projekt 1 1 241,940 1 241,94 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.2.27.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, Objekt : 40.5 NTL Plynová 1 103,04 0,00 0,00

1.2.27.1. Zariadenie staveniska 717001 projekt 1 1 103,040 1 103,04 0,00 0,00

Súhrnný list stavby Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40 a Dielčí výkaz 

výmer :

Objekt :  40 .5 NTL Plynová prípojka 2.1.

1.3. Stavebný dozor 42 240,00 0,00 0,00

1.3.1. Stavebný dozor
4

717001 osobohodina 2 400 17,600 42 240,00 0,00 0,00

Stavebný dozor - výdavky týkajúce sa výkonu

 dozornej činnosti vykonávanej pre investora

 v investičnej výstavbe ako externá služba  2.1.
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1.4. Projekčná činnosť 106 677,44 0,00 0,00

1.4.1.

Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 

povolenie 61 477,44 0,00 0,00

1.4.1.1.

Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 

povolenie - stavba Objekt 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat 716 projekt 1 42 000,000 42 000,00 0,00 0,00

Refundácia výdavkov súvisiacich 

 s prípravou projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie : 40 

Chirurgia a PGA malých zvierat  2.1.

1.4.1.2.

Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 

povolenie  - stavba Objekt 40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat , novostavba a rozvody 

medicinálnych plynov 716 projekt 1 11 600,000 11 600,00 0,00 0,00

Refundácia výdavkov súvisiacich 

 s prípravou projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie : 40 

Chirurgia a PGA malých zvierat , novostavba a rozvody medicinálnych plynov 2.1.

1.4.1.3.

Štúdie a expertízy súvisiace so stavbou Objekt 40 

Chirurgia a PGA malých zvierat 716 projekt 1 7 877,440 7 877,44 0,00 0,00

Refundácia výdavkov na  štúdie a expertízy - geologický prieskum, účelová 

mapa, územné konanie.    2.1.

1.4.2. Realizačná projektová dokumentácia 36 400,00 0,00 0,00

1.4.2.1.

Realizačná projektová dokumentácia pre realizáciu 

stavby : obj. č. 40 Chirurgia a PGA malých zvierat 716 projekt 1 36 400,000 36 400,00 0,00 0,00

Refundácia výdavkov súvisiacich 

 s prípravou realizačnej projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie 

: 40 Chirurgia a PGA malých zvierat  2.1.

1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta 8 800,00 0,00 0,00

1.4.3.1. Autorský dozor projektanta/architekta 716 projekt 1 8 800,000 8 800,00 0,00 0,00 Autorský dozor projektanta ako externá služba 2.1.

1.  Spolu stavebné práce 3 817 557,2500 0,00 0,00
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2. Zariadenie a vybavenie 4 306 886,32 0,00 0,00

2.1.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 11 Zdravotnícka technológia, 

I. a II. nadzemné podlažie 2 887 663,00 0,00 0,00

2.1.1.

Nákup strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení, I. 

nadzemné podlažie 713005 projekt 1 668 587,000 668 587,00 0,00 0,00

Nákup strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení pre funkčnosť Kliniky 

malých zvierat. Podrobná štruktúra nákupu strojov, prístrojov a laboratórnych 

zariadení pre I. nadzemné podlažie je uvedená  v Súhrnnom liste stavby 

Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40, časť : 11 PS Zdravotnícka 

technológia -  Rekapitulácia nákladov, obj. 40 : Chirurgia PGA malých zvierat 

Univerzitná veterinárska nemocnica Košice, číselník výdavkov kategorizuje 

nákup zariadení a vybavení ako kapitálový výdavok, nakoľko uvedené obstaranie 

bude súčasťou prístavby Obj. 40 - Kliniky malých zvierat a navýši hodnotu 

nehnuteľnosti      

2.1.

2.1.2.

Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre I. 

nadzemné podlažie 713001 projekt 1 94 335,000 94 335,00 0,00 0,00

Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre funkčnosť Kliniky malých zvierat. 

Podrobná štruktúra nákupu zariadenia, vybavenia, nábytku pre I. nadzemné 

podlažie je uvedená  v Súhrnnom liste stavby Univerzitná veterinárska 

nemocnica, SO 40, časť : 11 PS Zdravotnícka technológia -  Rekapitulácia 

nákladov, obj. 40 : Chirurgia PGA malých zvierat Univerzitná veterinárska 

nemocnica Košice, číselník výdavkov kategorizuje nákup zariadení a vybavení 

ako kapitálový výdavok, nakoľko uvedené obstaranie bude súčasťou prístavby 

Obj. 40 - Kliniky malých zvierat a navýši hodnotu nehnuteľnosti      

2.1.

2.1.3.

Nákup strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení, 

II. nadzemné podlažie 713005 projekt 1 2 000 806,000 2 000 806,00 0,00 0,00

Nákup strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení pre funkčnosť Kliniky 

malých zvierat. Podrobná štruktúra nákupu strojov, prístrojov a laboratórnych 

zariadení pre II. nadzemné podlažie je uvedená  v Súhrnnom liste stavby 

Univerzitná veterinárska nemocnica, SO 40, časť : 11 PS Zdravotnícka 

technológia -  Rekapitulácia nákladov, obj. 40 : Chirurgia PGA malých zvierat 

Univerzitná veterinárska nemocnica Košice, číselník výdavkov kategorizuje 

nákup zariadení a vybavení ako kapitálový výdavok, nakoľko uvedené obstaranie 

bude súčasťou prístavby Obj. 40 - Kliniky malých zvierat a navýši hodnotu 

nehnuteľnosti      

2.1.

2.1.4.

Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre II. 

nadzemné podlažie 713001 projekt 1 123 935,000 123 935,00 0,00 0,00

Nákup zariadenia, vybavenia, nábytku pre funkčnosť Kliniky malých zvierat. 

Podrobná štruktúra nákupu zariadenia, vybavenia, nábytku pre II. nadzemné 

podlažie je uvedená  v Súhrnnom liste stavby Univerzitná veterinárska 

nemocnica, SO 40, časť : 11 PS Zdravotnícka technológia -  Rekapitulácia 

nákladov, obj. 40 : Chirurgia PGA malých zvierat Univerzitná veterinárska 

nemocnica Košice, číselník výdavkov kategorizuje nákup zariadení a vybavení 

ako kapitálový výdavok, nakoľko uvedené obstaranie bude súčasťou prístavby 

Obj. 40 - Kliniky malých zvierat a navýši hodnotu nehnuteľnosti      

2.1.

2.2.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 12 PS Analytické riešenia pre 

VV projekty 998 789,60 0,00 0,00

2.2.1. Analytické riešenia pre VV projekty - SW licencie 711004 projekt 1 478 000,000 478 000,00 0,00 0,00

 Analytické riešenia pre VV projekty, Komponenty riešenia :   SW licencie  - 

databáza, portál, , obsahová/textová analýza, štatistická a prediktívna analýza, 

reportingová a analytická vrstva, on - line kontrola procesov a záznam dát, 

obsluha udalostí zo senzorov. 2.1.
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2.2.2. Analytické riešenia pre VV projekty - SW inštalácie 711003 projekt 1 442 000,000 442 000,00 0,00 0,00

 Analytické riešenia pre VV projekty, Komponenty riešenia : SW inštalácia - 

databáza, obsahová a textová analýza, štatistická a prediktívna analýza, portál 

reportingová a analytická vrstva, On line kontrola procesov a záznam dát - 

obsluha udalostí zo senzorov,  - databázu, obsahovú a textovú analýzu, 

štatistickú a prediktívnu analýzu, reportingovú a analytickú vrstvu, kustomizácia 

SW, nastavenie SW pre potreby projektov - N/A - projektové riadenie, obsahová 

a textová analýza, štatistická a prediktívna analýza, portál, reportingová a 

analytická vrstva, on - line kontrola procesov - obsluha udalostí zo senzorov

Partner UVLF 2.1.

2.2.3.

Analytické riešenia pre VV projekty - HW - 

Výpočtová technika 713002 projekt 1 78 789,600 78 789,60 0,00 0,00

Analytické riešenia pre VV projekty,  - Server DB, Server applikácia, 

Virtualizačný SW, SAN Switch,  HW inštalácia - Server 1,2,3, VM ware

Partner UVLF 2.1.

2.3.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 15 PS IT - technológia 159 433,72 0,00 0,00

2.3.1.

IKT technológia pre sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia 

a PGA malých zvierat - LAN sieť 713006 projekt 1 38 253,672 38 253,67 0,00 0,00

IKT technológia pre MEDIPARK Košice, Súhrnný list stavby  : Univerzitná 

veterinárska nemocnica, SO 40, Časť : 15 PS IT Technológia, dielčí výkaz 

výmer  - časť : LAN sieť, 2.1.

2.3.2.

IKT technológia pre sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia 

a PGA malých zvierat - snímanie operácií kamerami 713006 projekt 1 21 403,284 21 403,28 0,00 0,00

IKT technológia pre MEDIPARK Košice, Súhrnný list stavby  : Univerzitná 

veterinárska nemocnica, SO 40, Časť : 15 PS IT Technológia, dielčí výkaz 

výmer  - časť : CCTV sieť 2.1.

2.3.3.

IKT technológia pre sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia 

a PGA malých zvierat - systém otvárania dverí cez 

IPT 713006 projekt 1 5 595,348 5 595,35 0,00 0,00

IKT technológia pre MEDIPARK Košice, Súhrnný list stavby  : Univerzitná 

veterinárska nemocnica, SO 40, Časť : 15 PS IT Technológia, dielčí výkaz 

výmer  - časť : HELIOS 2.1.

2.3.4.

IKT technológia pre sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia 

a PGA malých zvierat - prístupový systém 713006 projekt 1 81 768,624 81 768,62 0,00 0,00

IKT technológia pre MEDIPARK Košice, Súhrnný list stavby  : Univerzitná 

veterinárska nemocnica, SO 40, Časť : 15 PS IT Technológia, dielčí výkaz 

výmer  - časť : ACCESS 2.1.

2.3.5.

IKT technológia pre sfunkčnenie stavby 40 Chirurgia 

a PGA malých zvierat - Dataprojektory pre 

posluchárne 713006 projekt 1 12 412,800 12 412,80 0,00 0,00

IKT technológia pre MEDIPARK Košice, Súhrnný list stavby  : Univerzitná 

veterinárska nemocnica, SO 40, Časť : 15 PS IT Technológia, dielčí výkaz 

výmer  - časť : Projektory 2.1.

2.4.

Stavba/stavebný objekt :  40 Chirurgia a PGA 

malých zvierat, časť 14 PS Rozvody 

medicinálnych plynov 261 000,00 0,00 0,00

2.4.1. Dodávka medicinálnych plynov - materiál 713004 projekt 1 261 000,000 261 000,00 0,00 0,00

Riešenie pre rozvod rôznych druhov technických plynov potrebných pre VV 

činosť kliniky malých zvierat

Definovanie dielčích položiek  sa nachádza v Súhrnnom liste stavby Univerzitná 

veterinárska nemocnica, SO 40  v Časti : 14 PS Rozvody  medicinálnych plynov. 2.1.

2.A. 1.1

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné
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2.A.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.A.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.B. 1.2

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.B.1.2.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.B.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.C. 2.1

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.C.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.D. 3.1

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.

Odborný personál - Postdoc 

nerelevant

né
nerelevantné

0,0000 0,000 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

2.D.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
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2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.D.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.E. 3.2

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.E.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.E.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.F. 3.3

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.F.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.G. 3.4

2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.G.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
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2.G.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.G.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.G.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.H. 3.5

2.H.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 128 000,00 0,00 0,00

2.H.1.1.

Odborný personál - Postdoc - UVLF 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark

Partner UVLF 3.5

2.H.1.2.

Odborný personál - Postdoc -UVLF 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark

Partner UVLF 3.5

2.H.1.3.

Odborný personál - Postdoc -UVLF 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark

Partner UVLF 3.5

2.H.1.4.

Odborný personál - Postdoc -UVLF 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark

Partner UVLF 3.5

2.H.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.H.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.H.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu

nerelevant

né
osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.H.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)

nerelevant

né
projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H. Celkom 128 000,00 0,00 0,00

2. Spolu 4 434 886,3200 0,00 0,00
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Čislo 

rozpočtov

ej položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavko

v Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)

Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

3.

3.1. Personálne výdavky interné
7

5 630,00 0,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 200 4,300 860,00 0,00 0,00

Zabezpečenie publicity projektu podľa aktuálne platnej verzie Manuálu pre 

informovanie a publicitu RO (Riadiaceho orgánu) interným zamestnancom 

UVLF v rozsahu 200 hodín pri použití jednotkovej ceny  4,30 EUR/hodinu. 

Cena zahŕňa jednotkovú cenu práce, ktorú tvorí hrubá mzda a odvody 

zamestnávateľa za zamestnanca (35,2 %). Pozícia interného zamestnanca UVLF 

konkretizovaná v Opise projektu a dokladovaná Životopisom interného 

zamestnanca a Súhlasným stanoviskom so zverejňovaním osobných údajov 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.2. Finančný manažér 610620 osobohodina 400 5,300 2 120,00 0,00 0,00

Koordinuje financovanie projektu, pripravuje účtovnú dokumentáciu, žiadosti o 

platbu. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.3. Projektový manažér 610620 osobohodina 500 5,300 2 650,00 0,00 0,00

Zabezpečenie manažovania naplánovaných aktivít partnera projektu - UVLF  

interným zamestnancom UVLF v rozsahu 500 hodín pri použití jednotkovej 

ceny 5,30 EUR/hodinu. Cena zahŕňa jednotkovú cenu práce, ktorú tvorí hrubá 

mzda a odvody zamestnávateľa za zamestnanca (35,2 %).  Pozícia interného 

zamestnanca UVLF konkretizovaná v Opise projektu a dokladovaná 

Životopisom interného zamestnanca a Súhlasným stanoviskom so zverejňovaním 

osobných údajov 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky
8

1 760,00 0,00 0,00

3.2.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 100 17,600 1 760,00 0,00 0,00

Zabezpečenie činností súvisiacich s transparentným výberom dodávateľa 

tovarov, prác a služieb podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Externá dodávka služby 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame
9

10 000,00 0,00 0,00

3.3.1.

Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas 

realizácie projektu 637015 projekt 1 10 000,000 10 000,00 0,00 0,00

Povinné poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku nadobudnutého z 

projektu počas doby realizácie - implementácie  projektu   

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.4. Publicita a informovanosť
10

1 000,00 0,00 0,00

3.4.1.

Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov 

príslušného programu) 637003 projekt 1 1 000,000 1 000,00 0,00 0,00

Zabezpečenie publicity projektu podľa aktuálne platnej verzie Manuálu pre 

informovanie a publicitu RO (Riadiaceho orgánu), obstaranie plagátov, lepiek na 

označenie obstaraných zariadení a vybavení, tlač informačných brožúr o 

realizácii projektu a zhotovenie  informačných tabúľ za účelom spropagovania 

aktivít projektu u partnera UVLF

Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.  Spolu 18 390,00 0,00 0,00

 VÝDAVKY PROJEKTU 8 270 833,57 0,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1

Riadenie projektu a publicita - 

nepriame výdavky max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.

KE3 Zariadenie a vybavenie projektu max.

KE4a Dodávky - nepriame výdavky max.

KE4b Dodávky - priame výdavky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky
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Čislo 

rozpočtov

ej položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavko

v Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)

Výdavky projektu 

spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH) Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, 

ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,
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Číslo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH)
Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena 

partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
EUR EUR EUR EUR

1. Stavebné práce -priame výdavky

1.1. Pozemok

1.2. Stavebné práce 0,00 0,00

Stavba/stavebný objekt SO 02.01 - Priestory 

špecializovaných pracovísk - Vybudovanie a zabezpečenie 

prevádzky špecializovaných pracovísk pre realizáciu 

vedeckého výskumu a výkonu                                            -     0,00 0,00

1.2.1. Práce a dodávky HSV 0,00 0,00

1.2.1.1. Zemné práce

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.1.2. Zakladanie

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie 

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.1.5. Komunikácie 

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.1.7. Ostatné konštrukcie a búracie práce

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.1.8. Presun hmôt 

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

PSV 0,00 0,00

1.2.2. Práce a dodávky PSV 0,00
0,00

1.2.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

Príloha č. 4 - Rozpočet partnera  Neurobiologický Ústav SAV



Číslo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH)
Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena 

partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

1.2.2.2. Izolácie tepelné bežných stavebných konštrukcií

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.3. Akustické a protiotrasové opatrenia

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.4. Konštrukcie drevostavby

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.5. Konštrukcie klampiarske

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.6. Konštrukcie stolárske

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.8. Podlahy z dlaždíc

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.9. Podlahy povlkové

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.10. Podklahy zo syntetických hmôt

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.11. Obklady z obkladačiek a dosiek

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.12. Dokončovacie práce - maľby

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné



Číslo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 
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Výdavky projektu spolu
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Oprávnené 
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Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

1.2.2.13. Dokončovacie práce - nátery

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.2.14. Dokončovacie práce - zasklievanie

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.3. Zdravotechnika

0,00

0,00 0,00

1.2.3.1. ZTI - vnútorná kanalizácia

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.3.2. ZTI - vnútorný vodovod

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.3.3. ZTI - vnútorný plynovod

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.3.4. ZTI - zariaďovacie predmety

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.4. Meranie a regulácia
0,00

0,00 0,00

1.2.4.1. Meranie a regulácia

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.5. Vykurovanie

0,00

0,00 0,00

1.2.5.1. Vykurovanie

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

Práce a dodávky M 0,00 0,00

1.2.6. Elektromontáže

0,00

0,00

1.2.6.1 ELI - silnoprúd

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné



Číslo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka
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Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

1.2.6.2. ELI - slaboprúd, požiarny rozhlas

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.6.3. ELI - štruktúrovaná kabeláž

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.6.4. ELI - EPS

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.7. Montáže vzduchotehnikých zariadení
0,00

0,00

1.2.7.1. Vzduchotechnika

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.8. Montáže dopravných a skladovacích zariadení

0,00

0,00 0,00

1.2.8.1. Inovácia a rekonštrukcia výťahov

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
0,00

0,00 0,00

1.2.9.1. Úpravy a rekonštrukcie špeciálnych zásobovacích trás

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.9.2. VRN + ostatné náklady

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.2.9.3. Kompletizačná činnosť

nerelevantné nerelevantné

0 0,00 0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

1.3. Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00

1.4. Projekčná činnosť 0,00 0,00 0,00

1.  Spolu stavebné práce 0,000 0,00 0,00 0,00

2. Zariadenie a vybavenie 0,000 1 206 000,00 0,00

2.1. Stavba/stavebný objekt - Priestory špecializovaných 

pracovísk

1 206 000,00 0,00 0,00

2.1.1 Úprava centrálneho systému nepretržitého napájania 713004 projekt 1 86 000,000 86 000,00 0,00 0,00 Úprava centrálneho systému nepretržitého napájania Partner SAV. 2.1



Číslo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka
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Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH)
Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena 
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A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
2.1.2 Centrálna experimentálna infraštruktúra UVP 713002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Hardvérove riešenie pre zabezpečenie prevádzkových podmienok na 

dostupnosť a bezpečnosť poskytovania služieb UVP, ktoré budú 

integrované do jednotného funkčného celku s prísne definovanou logikou, 

vysokou dostupnosťou a bezpečnosťou, minimalizáciou prevádzkových a 

energetických nákladov a celkových environmentálnych dopadov. 
2.1

2.1.3.

Softvérové riešenie pre centrálnu experimentálnu infraštruktúru 711003 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Softvérové riešenie pre zabezpečenie prevádzkových podmienok na 

dostupnosť a bezpečnosť poskytovania služieb UVP, ktoré budú 

integrované do jednotného funkčného celku s prísne definovanou logikou, 

vysokou dostupnosťou a bezpečnosťou, minimalizáciou prevádzkových a 

energetických nákladov a celkových environmentálnych dopadov. 

2.1

2.1.4. Systém pre organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku 

zamerané na vytvorenie komplexného riešenia ochrany IPR

711003 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Softvérové riešenie pre potreby riadenia a ochrany práv duševného 

vlastníctva v rámci výskumno - vývojovej činnosti, ktoré bude 

podporovať procesy transferu technológií, duševného vlastníctva, 

priemyselných vzorov a patentov a poskytne nástroje na znižovanie bariér 

medzi vedou a spoločnosťou prostredníctvom riadeného sprístupnenia 

výsledkov výskumu a vývoja MediParku. 

1.2

2.1.5. Systém pre  pre podporu vedeckého výskumu, archiváciu a 

distribúciu dát podporujúci rýchly prístup k operačným dátam aj 

dlhodobú archiváciu vedeckých dát

711003 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Softvérové riešenie potrebné pre vytvorenie komplexného prostredia pre 

výkon vedeckej činnosti - výskum, spracovanie a obohacovanie 

vedeckých objektov v elektronickej podobe. 

Minimálny rozsah funkcionality: správa vedeckých informácií; 

publikovanie vedeckých výstupov s možnosťou prepojenia na systémy 

riadenia a sledovania publikačnej činnosti a na systém manažmentu 

patentov a autorských práv; plánovanie, riadenie a dynamické využívanie 

technologických výskumných prostriedkov s možnosťou monitorovania 

nákladov; zabezpečenie služieb dátového úložiska a to vrátane riadenia 

pridelenej kapacity, životného cyklu dát, sprístupnenia dát; zabezpečenie 

služieb dlhodobej archivácie, zabezpečenie ochrany obsahu. 

2.1

2.1.6. Experimentálna infraštruktúra vedeckých pracovísk 713002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Hardvévové riešenie potrebné pre vytvorenie komplexného prostredia pre 

výkon vedeckej činnosti - výskum, spracovanie a obohacovanie 

vedeckých objektov v elektronickej podobe. 

Minimálny rozsah funkcionality: správa vedeckých informácií; 

publikovanie vedeckých výstupov s možnosťou prepojenia na systémy 

riadenia a sledovania publikačnej činnosti a na systém manažmentu 

patentov a autorských práv; plánovanie, riadenie a dynamické využívanie 

technologických výskumných prostriedkov s možnosťou monitorovania 

nákladov; zabezpečenie služieb dátového úložiska a to vrátane riadenia 

pridelenej kapacity, životného cyklu dát, sprístupnenia dát; zabezpečenie 

služieb dlhodobej archivácie, zabezpečenie ochrany obsahu. 

2.1

2.1.7. Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre 

vedecký výskum UVP

713004 projekt 1 100 000,000 100 000,00 0,00 0,00 Laboratórne vybavenie priestorov  pre laboratória experimentálnej 

neurobiológie, ako sú napr. analytické váhy, sušiarne, termostaty, 

inkubátory, centrifúgy a iné, vrátane, drezov, chladničiek, výleviek, atď.  
2.1

2.1.8. Štandardné pasívne laboratórne vybavenie priestorov pre 

vedecký výskum UVP

713004 projekt 1 100 000,000 100 000,00 0,00 0,00 Laboratórne vybavenie priestorov pre laboratória  experimentálnych  

neurovied,  ako sú napr. analytické váhy, sušiarne, termostaty, inkubátory, 

centrifúgy a iné, vrátane, drezov, chladničiek, výleviek, atď. 2.1

2.1.9. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP 633001 projekt 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00 Laboratórny a iný nevyhnutný nábytok pre laboratória experimentálnej 

neurobiológie. 2.1

2.1.10. Vnútorné vybavenie laboratórii pre vedecký výskum UVP 633001 projekt 1 200 000,000 200 000,00 0,00 0,00 Laboratórny a iný nevyhnutný nábytok pre laboratória  experimentálnych  

neurovied.  2.1
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2.1.11. Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu 

medicínu s príslušenstvom

713004 projekt 1 260 000,000 260 000,00 0,00 0,00 Súbor unikátnych špičkových prístrojov a systémov napríklad pre 

laboratória experimentálnej neurobiológie

Konkretizované prístrojové vybavenie bude výsledkom verejného 

obstarávania formou súťažného dialógu.
2.1

2.1.12. Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu 

medicínu s príslušenstvom

713004 projekt 1 260 000,000 260 000,00 0,00 0,00 Súbor unikátnych špičkových prístrojov a systémov napríklad pre 

laboratória experimentálnych  neurovedách.

Konkretizované prístrojové vybavenie bude výsledkom verejného 

obstarávania formou súťažného dialógu.

2.1

2.2. Stavba/stavebný objekt 2 0,00 0,00 0,00

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 0,00 0,00 0,00

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 0,00 0,00 0,00

2.A. 1.1

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 316 260,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Systém pre Organizačné a riadiace zabezpečenie MediParku 

zamerané na vytvorenie kvalitného vedeckého manažmentu.

711004 projekt 1 316 260,000 316 260,00 0,00 0,00 Položka bude generovať nasledujúce postupy: nástroje, opatrenia, postupy 

a procesy pre potreby zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia v rámci ktorého bude:

systém riadenia UVP s dôrazom na efektívny transfer technológií

projektu vrátane definovania pravidiel spolupráce medzi kooperujúcimi 

organizáciami, ako aj s externými partnermi pre potreby zabezpečenia 

dlhodobej udržateľnosti existencie MediParku; -vypracovania štatútu 

MediParku  a jeho organizačnej štruktúry; - vytvorenia jednotlivých 

orgánov MediParku; -vytvorenia organizačného poriadku MediParku a 

pravidiel pre každodennú prevádzku UVP

rozvoja MediParku a nástrojov pre jeho riadenie (rozvoj UVP smerom k 

modernému a medzinárodne uznávanému vedecko-technologickému 

parku v zmysle vzorov a relevantných skúseností zo zahraničia) a smerov 

jeho výskumu (technologické prognózovanie).

1.1

2.A. Celkom 316 260,00 0,00 0,00

2.B. 1.2

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.B.1.2.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 0,00 0,00 0,00



Číslo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH)
Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena 

partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

2.C. 2.1

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.D. 3.1

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.D.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.E. 3.2

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.E.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.E.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.F. 3.3

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 96 000,00 0,00 0,00

2.F.1.1. Odborný personál - Postdoc nerelevantné nerelevantné 0,0000 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.1.2. Odborný personál - Postdoc - SAV 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v 

rámci projektu UVP Medipark

Partner SAV 3.3
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2.F.1.3. Odborný personál - Postdoc -SAV 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v 

rámci projektu UVP Medipark

Partner SAV 3.3

2.F.1.4. Odborný personál - Postdoc - SAV 610620 osobohodina 4 000,0000 8,000 32 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v 

rámci projektu UVP Medipark Partner SAV 3.3

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.F.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F. Celkom 96 000,00 0,00 0,00

2.G. 3.4

2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.G.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.G.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.G.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.G.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.H. 3.5

2.H.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.H.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.H.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.H.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 

personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.H.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H. Celkom 0,00 0,00 0,00

2. Spolu 1 618 260,00 0,00 0,00

3.

3.1. Personálne výdavky interné
7

5 100,00 0,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 200 4,300 860,00 0,00 0,00

Zodpovedá za publicitu projektu a vykonáva všetky činnosti s tým 

spojené. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.2. Finančný manažér 610620 osobohodina 300 5,300 1 590,00 0,00 0,00

Koordinuje financovanie projektu, pripravuje účtovnú dokumentáciu, 

žiadosti o platbu. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.3. Projektový manažér 610620 osobohodina 500 5,300 2 650,00 0,00 0,00

Projektový manažér vykonáva riadiace činnosti, koordinuje projektový 

tím, zodpovedá za správnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov.

Podporná aktivita riadenie 

projektu

Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky
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3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky

8
0,00 0,00 0,00

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame
9

0,00 0,00 0,00

3.4. Publicita a informovanosť
10

0,00 0,00 0,00

3.  Spolu 5 100,00 0,00 0,00

 VÝDAVKY PROJEKTU 1 623 360,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1

Riadenie projektu a publicita - nepriame 

výdavky max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.

KE3 Zariadenie a vybavenie projektu max.

KE4a Dodávky - nepriame výdavky max.

KE4b Dodávky - priame výdavky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.
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projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
EUR EUR EUR

1. Stavebné práce -priame výdavky

1.1. Pozemok

1.2. Stavebné práce 0,00 0,00

1.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00

1.3. Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00

1.4. Projekčná činnosť 0,00 0,00 0,00

1.  Spolu stavebné práce 0,00 0,00 0,00

2. Zariadenie a vybavenie 1 473 520,80 #ODKAZ! 0,00

2.1. Zariadenie a vybavenie 1 445 474,40 0,00 0,00

2.1.1. Hardwér 15 634,80 0,00 0,00

2.1.1.1

Modelovací harrdvérový systém pre prípravu 3D 

náhrad 713002 ks 1 12 394,800 12 394,80 0,00 0,00

Dotykové zariadenie na voľné CAD modelovanie. Systém pracuje s vysokou 

presnosťou, kde je možné rýchlo a jednoducho re- modelovať aj zložité tvary. 

2.1

2.1.1.2. Interaktívny tablet pre modelovanie implantátov 713002 ks 1 3 240,000 3 240,00 0,00 0,00

Špeciálny tablet pre modelovanie v softvérových aplikáciách s minimálne HD 

rozlíšením displeja.

Možnosť transformácie tabletu na notebook

2.1

2.1.2.

Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 

laboratórnych zariadení 1 413 945,60 0,00 0,00

2.1.2.1.

Prístroje a zariadenia pre diagnostiku a testovanie

102 624,00 0,00 0,00

2.1.2.1.1. Termovízna kamera pre medicínske aplikácie 713004 ks 1 61 778,400 61 778,40 0,00 0,00

Termovízna kamera pre medicínske aplikácie so softvérom pre spracovanie 

termogramov. Teplotný rozsah nastavený pre pokrytie fyziologického rozsahu teploty.

2.1

2.1.2.1.2.

Artikulátor pre zariadenie na dynamické testovanie 

implantátov 713004 ks 1 40 845,600 40 845,60 0,00 0,00

Zariadenie pre biomechanické testovanie dentálnych a maxilofaciálnych implantátov, 

imitovaním pohybu čeľusti.

Zariadenie kompatibilné so systémami pre mechanické skúšky materiálov BOSE.

Zariadenie umožňujúce imitáciu pohybu čeľústí.

2.1

2.1.2.2.

Technológie pre 3D výrobu náhrad biologických 

tkanív 1 311 321,60

2.1.2.2.1.

CNC zariadenie na obrábanie keramických 

implantátov 713004 ks 1 61 880,400 61 880,40 0,00 0,00

5-osové CNC zariadenie . Vhodné pre obrábanie minimálne zirkónu a PMMA a 

ďalších materiálov na suché aj mokré frézovanie.

2.1

2.1.2.2.2.

Sinterovacia pec pre keramické obrobky z CNC 

zariadenia 713004 ks 1 15 175,200 15 175,20 0,00 0,00

Pec s kontinuálnou distribúciou teploty a komorou s objemom minimálne 0,8 litra, 

resp. na spracovanie minimálne 8 členov.

Možnosť rýchleho sinterovania (ZrO2 do 100 min.). 2.1

2.1.2.2.3. Mikromototurbínová vŕtačka 713004 ks 1 3 238,800 3 238,80 0,00 0,00

 Mikromotor pre spracovanie materiálov za účelom odrezanie konštukcie od 

zbytkového materiálu Krútiaci moment minimálne 5 Ncm.

2.1

Príloha č. 4  - Rozpočet partnera  Technická Univerzita v Košiciach
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2.1.2.2.4.

Zariadenie na výrobu implantátov a náhrad 

technológiou aditívnej výroby s príslušenstvom 713004 ks 1 404 263,200 404 263,20 0,00 0,00

Laserové výrobné zariadenie využívajúce technológiu aditívnej výroby s hrúbkou 

nanášanej vrstvy max. 100 mikrometrov. Hmotnosť zariadenia maximálne 1 300 kg.

2.1

2.1.2.2.5. 3D tlačiareň biologických štruktúr z plastu 713004 ks 1 404 670,000 404 670,00 0,00 0,00

Zariadenie pre 3D tlač plastových modelov a prototypov. Zariadenie využívajúce 

princíp fotopolymerizácie, prípadne laserového sinterovania. Možnosť dodania aj 

zariadenia využívajúceho princíp Fused Deposition Modeling (FDM). Možnosť 3D 

tlače plastových biologických štruktúr. 

2.1

2.1.2.2.6. 3D tlačiareň biologických štruktúr 713004 ks 1 419 419,200 419 419,20 0,00 0,00

Zariadenie pre rapid prototyping, umožňujúce spracovávať viaceré typy biologických 

materiálov a materiálov pre 3D tlač implantátov. Hmotnosť zariadenia do 150 kg.

Zariadenie umožňuje veľkú flexibility v používaných materiáloch, s možnosťou 

využitia 5 materiáloch na jednom objekte

2.1

2.1.2.2.7. Parná čistička na čistenie implantátov 713004 ks 1 2 674,800 2 674,80 0,00 0,00

Parná čistička s vodnou nádržou max. 5 l na očsitenie vyfrézovanej konštrukcie 

implantátu. Dostatočný tlak pre čistenie implantátov a náhrad.

2.1

2.1.3. Softwér 15 894,00 0,00 0,00

2.1.3.1.

Modelovací softvérový CAD systém pre prípravu 3D 

náhrad 711003 ks 1 15 894,000 15 894,00 0,00 0,00

Digitálny modelovací CAD systém s dotykovým zariadením, na voľné CAD 

modelovanie v špeciálnom softvéry takmer bez obmedzení

2.1

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné 28 046,40 0,00 0,00

2.2.1. Prístroje a zariadenia pre diagnostiku a testovanie

609,60

2.2.1.1. Artikulátor na hotové konštrukcie a odliatky. 633004 ks 1 609,600 609,60 0,00 0,00

Anatomický artikulátor s výmennými doštičkami a hmotnosťou do 600 g.

Karbónové telo, magnetické upínanie na model, kompatibilita so systémom na výrobu 

delených modelov.

2.1

2..2.2.

Technológie pre 3D výrobu náhrad biologických 

tkanív 27 436,80

2.2.2.1. Spotrebný materiál do CNC zariadenia 633006 ks 300 40,800 12 240,00 0,00 0,00

Homogénne farebné bloky ZrO2.

300 ks farebných blokov ZrO2 v tvare pukov. 2.1

2.2.2.2. Spotrebný materiál do 3D tlačiarne na plast - typ 01 633006 ks 4 1 824,000 7 296,00 0,00 0,00

Biokompatibilný fotopolymérny materiál pre kontakt s kožou a membránou sliznice 

určený pre 3D tlač. 

Kompatibilný s 3D tlačiarňou Objet rady EDEN.
2.1

2.2.2.3. Spotrebný materiál do 3D tlačiarne na plast - typ 02 633006 ks 4 1 196,400 4 785,60 0,00 0,00

Univerzálny fotopolymérny materiál pre 3D tlač, určený ako stavebná podpora pre tlač 

prototypov.

Kompatibilný s 3D tlačiarňou Objet rady EDEN.

2.1

2.2.2.4. Spotrebný materiál do 3D tlačiarne na plast - typ 03 633006 ks 4 724,800 2 899,20 0,00 0,00

Univerzálny priehľadný fotopolymérny modelový materiál, určený pre 3D tlač.

Kompatibilný s 3D tlačiarňou Objet rady EDEN.

2.1

2.2.2.5. Spotrebný materiál do 3D tlačiarne na plast - typ 04 633006 ks 4 54,000 216,00 0,00 0,00

Univerzálny fotopolymérny podporný materiál pre 3D tlač.

Kompatibilný s 3D tlačiarňou Objet rady EDEN.

2.1

2.A. 1.1

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00
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2.A.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.A.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.A.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.A.4.1.
nerelevantné

nerelevantné osobohodina 0 0,000
0,00 0,00 0,00

nerelevantné nerelevantné

2.A. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.B. 1.2

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.B.1.2.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.B.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.B.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.B. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.C. 2.1

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.C.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5 nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.C.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.C.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.C. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.D. 3.1

2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.D.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.D.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00
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2.D.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.D.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.D. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.E. 3.2

2.E.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.E.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.E.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.E.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.E. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.F. 3.3

2.F.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00 0,00

2.E.1.1.

Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.F.2.1. Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.F.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.F.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.F. Celkom 0,00 0,00 0,00

2.G. 3.4

2.G.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 74 479,20 0,00 0,00

2.G.1.1.

Odborný garant aktivity 610620 osobohodina 900 15,000 13 500,00 0,00 0,00

1 osoba x 900 hod. Odborný garant aktivity. Zodpovedný za odborné naplnenie 

činností a výstupov aktivity a v rámci toho za naplnenie príslušného špecifického cieľa. 

Na projekte bude pracovať na základe pracovnej zmluvy TPP. (Osobohodina je 

vypočítavaná ako náhrada mzdy vrátane odvodov). Výdavok sa týka: partnera TUKE, 

Dr. h. c. prof. Živčák 3.4

2.G.1.2.

Odborný riešiteľ aktivty 610620 osobohodina 1 200 10,816 12 979,20 0,00 0,00

1 osoba x 1200 hod. Odborný pracovník pre aktivitu. Zodpovedný za odborné 

naplnenie činností a výstupov aktivity a v rámci toho za naplnenie príslušného 

špecifického cieľa. Na projekte bude pracovať na základe pracovnej zmluvy TPP. 

(Osobohodina je vypočítavaná ako náhrada mzdy vrátane odvodov). Výdavok sa týka: 

partnera TUKE, doc. Hudák 3.4

2.G.1.3.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 3 000,0000 8,000 24 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark

partner TUKE 3.4
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2.G.1.4.

Odborný personál - Postdoc 610620 osobohodina 3 000,0000 8,000 24 000,00 0,00 0,00

Odborný vedecký pracovník, ktorý vykonáva vedecko-odbornú činnosť v rámci 

projektu UVP Medipark

partner TUKE 3.4

2.G.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.G.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.G.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.G.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.G. Celkom 74 479,20 0,00 0,00

2.H. 3.5

2.H.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

2.H.1.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00

2.H.2.1.

Prevádzka vozidla organizácie
5

nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 

činnosti)
0,00 0,00 0,00

2.H.3.1.
Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 

odborného personálu podľa aktivít projektu
nerelevantné osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H.4.
Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 

služieb)
0,00 0,00 0,00

2.H.4.1.
Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 

lízingu)
nerelevantné projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 nerelevantné nerelevantné

2.H. Celkom 0,00 0,00

2. Spolu 1 548 000,00 0,00 0,00

3.

3.1. Personálne výdavky interné
7

9 950,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 200 4,300 860,00 0,00 0,00 Zodpovedá za publicitu projektu a vykonáva všetky činnosti s tým spojené. 

Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.2. Finančný manažér 610620 osobohodina 300 5,300 1 590,00 0,00 0,00 Koordinuje financovanie projektu, pripravuje účtovnú dokumentáciu, žiadosti o platbu. 
Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.1.3. Projektový manažér 610620 osobohodina 500 15,000 7 500,00 0,00 0,00

Projektový manažér vykonáva riadiace činnosti, koordinuje projektový tím, zodpovedá 

za správnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov.
Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky
8

0,00 0,00 0,00

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame
9

0,00 0,00 0,00

3.4. Publicita a informovanosť
10

0,00 0,00 0,00

3.  Spolu 9 950,00 0,00 0,00

 VÝDAVKY PROJEKTU 1 557 950,00 0,00 0,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1

Riadenie projektu a publicita - 

nepriame výdavky max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.

KE3 Zariadenie a vybavenie projektu max.

KE4a Dodávky - nepriame výdavky max.

Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky



Čislo 

rozpočtovej 

položky Názov položky rozpočtu

Číselník 

skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena 

(max. cena)
Výdavky projektu spolu

Oprávnené 

výdavky projektu 

spolu po FA/DPH

Oprávnené 

výdavky projektu 

(DPH)
Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, ktorého 

sa výdavok týka (ak relevantné)

Priradenie k aktivitám 

projektu (číslo aktivity v 

Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I

KE4b Dodávky - priame výdavky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.


