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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Časť za Vedecký park: 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave 
 
Projekt “Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave” bol financovaný z Operačného 
programu Výskum a vývoj, pričom celkový schválený rozpočet bol vo výške 41 906 375,70 eur, z čoho 
85 % bolo hradených z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo zdrojov štátneho 
rozpočtu SR a 5 % z vlastných prostriedkov UK. Projekt sa realizoval v období od 06/2013 do 12/2015. 
Cieľom projektu bolo vybudovať špičkové vedecko-výskumné pracovisko v oblasti molekulárnej 
medicíny, enviromentálnej medicíny a biotechnológií zamerané na transfery výsledkov do praxe. 
Špecifikom budovaného vedeckého parku bolo zapojenie riešiteľov aj z oblasti spoločenskovedných a 
humanitných vied. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť, aby Univerzitný vedecký park Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „UVP UK“) fungoval ako komplexný výskumný inkubátor a spin-off 
platforma pre celouniverzitné projekty v danej oblasti. 
 
V rámci špecifického cieľa 1, ktorým je zriadenie a organizácia UVP UK, sa postupne spracovávali 
interné materiály súvisiace so zriadením samostatne hospodáriacej súčasti.  
 
Akademickým senátom UK schválený vznik samostatne hospodáriacej súčasti Univerzita Komenského 
v Bratislave, Vedecký park ku 15. 5. 2015. 
 
Špecifický cieľ 2, ktorým bol aplikovaný výskum v molekulárnej medicíne, environmentálnej medicíne 
a biotechnológiách zameraný na transferovateľné výsledky, predstavuje etapu vlastného aplikovaného 
výskumu realizovaného v rámci UVP UK. Na všetkých príslušných aktivitách, v ktorých sa realizovalo 
napĺňanie ukazovateľov daného cieľa, prebiehala realizácia výskumných aktivít vo všetkých 
stanovených oblastiach v súlade s opisom projektu v rámci existujúcich pracovísk UK. Realizácia 
projektu bola ukončená dňa 31. 12. 2015, pričom aktivity 2.8 a 2.9 boli dokončené úplne, ostatné 
čiastočne.  
 
Zároveň prebiehala príprava 2. fázy projektu UVP UK, v ktorej budú ukončené aj ostatné aktivity, 
ktorých ukončenie nadväzovalo na inštaláciu infraštruktúry (prístroje).  
 
Špecifický cieľ 3, ktorým bolo vybudovanie technickej a výskumnej infraštruktúry špecializovaných 
pracovísk UVP UK, predstavoval etapu budovania vlastnej fyzickej infraštruktúry UVP UK. Jej cieľom 
bolo zabezpečiť priestorové podmienky a technické zabezpečenie funkcií UVP UK. V rámci tejto aktivity 
bola dokončená budova UVP UK. Stavba UVP UK bola prevzatá od zhotoviteľa dňa 28. 8. 2015, pričom 
bolo na stavbe preinvestovaných celkom 18 943 696,47 eur, z toho 11 773 693,47 eur v roku 2015. Do 
budovy boli koncom roka 2015 inštalované prístroje, nábytok a ďalšia infraštruktúra v celkovej 
hodnote 11 062 516,53 eur. 
 
V priebehu roku 2015 bolo do UVP UK prijatých 35 nových výskumných pracovníkov, ktorí riešia 
výskumné a vývojové úlohy v súlade so schváleným projektom, a to na pracovné úväzky v rozmedzí od 
10 % do 100 % pracovného úväzku. Spolu sa na riešení výskumných úloh UVP UK k 31. 12. 2015 podieľa 
celkovo 280 výskumných pracovníkov UK ako aj partnerských organizácií. 
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