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         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 

83,30 % 

 Aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, 

zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou 

83 % 

 Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry 

MediPark ako sofistikovaného celku 

54,10 % 

 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 

100 % 

 Aktivita 3.4 Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti 

regeneračnej a reprodukčnej medicíny 

88,55 % 
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 Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a 

významných infekčných chorôb 

100 % 

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 

28,35 % 

 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 

0 % 

Partner 2
1
: Neurobiologický ústav SAV 

 Aktivita 1.1  Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu 

MediPark s využitím skúseností zo zahraničia 

16,70% 

 Aktivita 1.2 Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, 

zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou 

17 % 

 Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry 

MediPark ako sofistikovaného celku 

12,40 % 

 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 % 
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 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 

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 

5,15% 

 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 

11,45 % 

 Aktivita 3.5 Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a 

významných infekčných chorôb 

0 % 
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