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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Časť za Vedecký park: 

5.4 Využitie výsledkov v praxi 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (VP UK) 

Dňa 26. 2. 2016 sa konalo slávnostné otvorenie Vedeckého parku za účasti predsedu 

Národnej rady SR Ing. Petra Pellegríniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Juraja Draxlera, MA, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ing. Dušana 

Chreneka, zástupcov veľvyslanectiev na Slovensku, vedenia UK, jednotlivých fakúlt UK, 

predstaviteľov ostatných univerzít v SR ako aj ďalších významných hostí. 

Hlavným poslaním VP UK je zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do 

hospodárskej a spoločenskej praxe. Cieľom vzniknutého parku je prepojenie UK s praxou 

a zároveň aj participácia na výzvach a projektoch v rámci medzinárodných grantových 

schém, ako aj vnútorného grantového systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu  Slovenskej  republiky (ďalej len „ministerstvo“). VP UK ako vedeckovýskumné 

pracovisko vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum vo vybraných vedných oblastiach 

biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a interdisciplinárneho výskumu.  

Samotný vznik a rozvoj podnikov vychádzajúcich z akademického prostredia UK je 

podporovaný novozaloženým Inkubátorom VP UK zameriavajúcim sa na využívanie 

výsledkov výskumu a vývoja nových, inovatívnych produktov, tovarov a služieb. VP UK sa 

zameriava tiež na úzku spoluprácu s podnikateľskou praxou a zároveň svojimi aktivitami 

prispieva k popularizácii vedy a výskumu. Je členom medzinárodnej siete vedeckých 

parkov a oblastí inovácie – IASP.  

Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únii bol VP UK častým 

miestom návštev a medzinárodných stretnutí, čo viedlo k urýchlenému dozariaďovaniu 

reprezentatívnej, konferenčnej miestnosti s kapacitou 100 osôb. Pre zefektívnenie 

komunikácie medzi slovenskými univerzitami a medzinárodnými partnermi boli 

v  priestoroch Vedeckého parku inštalované telekonferenčné zariadenia CISCO 

TelePresence, ku ktorým majú prístup všetci pracovníci UK. 

Významným krokom pre park bolo zapojenie sa do výzvy Výskumnej agentúry na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier (ďalej „II.fáza projektu VP UK“) pre rozvinutejší 

región za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podpory kompetenčných centier, najmä centier 

európskeho záujmu. Cieľom II. fázy výzvy je dobudovanie univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier pre rozvinutejší región, ktoré boli podporené v rámci programového 

obdobia 2007 – 2013 z Operačného programu Výskum a vývoj v I. fáze. Začiatok realizácie 

II. fázy bol naplánovaný od začiatku roku 2016. Vzhľadom na niekoľkonásobné zmeny zo 

strany Výskumnej agentúry bolo fungovanie VP UK za rok 2016 podporované najmä cez 

úver poskytnutý Univerzitou Komenského, ktorý bude splatený hneď po pripísaní 

prostriedkov II. fázy projektu VP UK. (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku k II. fáze projektu bola podpísaná až 22. februára 2017.)  

Výskum a transfer poznatkov a technológií do praxe 

V roku 2016 vychádzali všetky výskumné činnosti z projektu: „Univerzitný vedecký park 

Univerzity Komenského v Bratislave – 2. fáza“. Prostredníctvom uvedeného projektu bola 

vybudovaná technologická infraštruktúra a organizačná podpora v I.  fáze, v nasledujúcej 

II. fáze prebieha optimalizácia výskumných a inovačných kapacít na univerzite. Z hľadiska 

výskumnej činnosti VP UK napomáha k zvyšovaniu kvality výskumu vo vybraných 
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oblastiach biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny, sociálnych výziev 21. storočia a 

podporuje vznik interdisciplinárneho výskumu (bližší popis jednotlivých výskumných 

činností v Prílohe č. 7 Výskumné činnosti VP UK). Optimalizované moderné prostredie má 

posilniť vzťahy a interakcie medzi výskumnou inštitúciou a podnikateľskými kapacitami na 

regionálnej ako i nadregionálnej úrovni.  

Z projektového hľadiska sa VP UK v roku 2016 uchádzal o granty v rôznych 

medzinárodných i národných štruktúrach a programoch. Úspešným sa stal medzinárodný 

projekt s názvom EcoInn Danube financovaný cez Interreg Danube Transnational 

Programme. Projekt je zameraný na ekologické inovácie a ich podporu naprieč dunajským 

regiónom. Zároveň boli podporené 2 APVV projekty na ktorých sa VP UK podieľa 

v  oblastiach biochémie a biomedicíny.  

Podpora využívania dosiahnutých výsledkov vo výskume a v praxi 

Centrum transferu technológií UK (CTT UK) pokračovalo v obmedzenom režime vo svojej 

činnosti zabezpečovania transferu technológií a posilňovania vzniku, ochrany a 

komercializácie výsledkov duševného vlastníctva na UK. Po ukončení delimitácie CTT UK 

do štruktúr VP UK prebehla vnútorná analýza doterajšieho pôsobenia a ďalšieho 

smerovania v nadväznosti na Dlhodobý zámer rozvoja UK pre obdobie 2014 – 2024, na 

základe čoho vznikol návrh optimalizácie CTT UK.  

Cieľom optimalizácie je zefektívnenie fungovania CTT UK a lepšie prispôsobenie sa 

potrebám vedcov a výskumníkov na univerzite a zároveň prehĺbenie spolupráce 

s jednotlivými fakultami UK. Aj napriek obmedzenej činnosti boli prostredníctvom CTT UK 

podané 3 patentové prihlášky s podporou Národného centra transferu technológií (NCTT), 

ktorej je členom. Zároveň bol udelený 1 patent Úradom priemyselného vlastníctva SR, 

ktorý bol podávaný v roku 2013.  

Koncom roka 2016 boli zriadené Inkubátor VP a Technologické centrum  ako súčasti VP 

UK. Ide o špecializované pracoviská VP UK zamerané na podporu vzniku malých podnikov 

a rozvoja spolupráce s firmami, ktoré využívajú výsledky výskumu a vývoja pre svoje 

inovatívne produkty, tovary a služby, prípadne samy vykonávajú výskum a vývoj. 

Spolupráca s podnikateľskými subjektmi 

Vedecký park UK sa v sledovanom období sústredil aj na rozvoj výskumnej spolupráce 

s  podnikateľskými subjektmi. Niektoré z nich v roku 2016 presunuli svoje pracoviská, či 

sídla do objektu VP UK, čo výrazne obohatilo budovaný ekosystém parku. Vzájomné vzťahy 

sú predmetom úprav a rokovaní tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou SR, 

požiadavkami partnerov a samotnej Univerzity Komenského. Pre uľahčenie spolupráce boli 

zriadené spomínané Technologické centrum a Inkubátor VP. 

V roku 2016 vznikla spolupráca s nasledovnými subjektmi, pričom dôležitou podmienkou 

spolupráce s VP UK bol výskumný/vedecký rozmer subjektu, aby mohol byť prínosom pre 

univerzitné prostredie: 

• FABLAB Bratislava – je tvorivá dielňa, ktorá ponúka priestor pre prácu s najmodernejšími 

výrobnými technológiami výroby ako sú 3D tlačiarne, laserové vyrezávače, CNC frézy a 

podobne. Fablab je prístupný širokej verejnosti, dizajnérom, umelcom, študentom, 

podnikateľom, vývojárom, ktorí pomáhajú formovať tvorivú komunitu VP UK. 

• Geneton, s. r. o., - firma sa zameriava na prípravu a následnú analýzu vzoriek DNA podľa 

zadania a potrieb odborníkov ako aj verejnosti. 

• GHC Genetics SK, s. r. o., - člen medzinárodnej skupiny Healthcare Worldnet ponúka 

prediktívne genetické testovanie v celej svojej šírke. 
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• Kompozitum, s. r. o., - vyrába uhlografitové, elektrografitové a siliciumkarbidové 

materiály s následným opracovaním na finálne výrobky. (Od roku 2017 pôsobí mimo VP 

UK.) 

• Medirex, a. s., - člen skupiny MEDIREX GROUP, predstavuje komplex diagnostických 

laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a lekárska 

genetika. 

• Medirex Group Academy, n. o., - je neziskovou organizáciou, ktorej činnosť je zameraná 

najmä na oblasť vedy a výskumu a na podporu vzdelávania najmä v biomedicínskych 

odboroch.  

• Slovgen, s. r. o., - pôsobí ako diagnostické laboratórium ponúkajúce DNA testy zvierat. 

• Centrum inovácií, o. z. – občianske združenie podporujúce inovačné aktivity. 

Prístup k zariadeniu VP UK má aj ďalších, približne 160 vedcov a výskumníkov, ktorí sa 

podieľajú na výskumných činnostiach VP, alebo len využívajú prístroje pre svoje merania. 

Prístup k prístrojom je možný prostredníctvom dohody so zodpovednými osobami za 

jednotlivé zariadenia. Aktuálny zoznam je prístupný na stránkach www.cusp.uniba.sk 

v sekcii Infraštruktúra VP UK. 

 

Príloha 7: Výskumné činnosti Vedeckého parku UK 

Biomedicína pre 21. storočie – nové diagnostické postupy – genomika, proteomika 

Výskum sa zameriava na individualizáciu terapie chorôb v rámci farmakogenetiky a 

personalizovanej medicíny. Dôraz je kladený na spresnenie prognostiky a zlepšenie 

prevencie metabolických, imunitných, neuroendokrinných a ďalších vybraných porúch. 

Skúmajú sa diagnostické metódy (molekulárno-biologické, biochemické) pre vybrané 

patologické stavy a diagnostiku niektorých monogénových a polygénových dedičných 

patologických stavov v časti populácie SR. 

 

Na VP UK prebieha postupná a priebežná integrácia metodologických výstupov projektu do 

laboratórií pre hodnotenie kvality, čistoty a pôvodu liekov, klinických laboratórií pre 

monitoring hladín nízkomolekulových liečiv, ich biodegradačných produktov a biomarkerov 

a evaluáciu interakcií liečiv. Zavádzajú sa nové metódy výskumu fyzikálno-chemických 

vlastností molekúl s biologickou aktivitou a terapeutickým účinkom a nové metódy dizajnu 

molekúl s cielenými vlastnosťami. Prebieha spolupráca pri diagnostike a terapii pacientov 

vybraných špecializovaných zdravotníckych zariadení. Zlepšuje sa záchytnosť a validita 

diagnostiky vybraných genetických chorôb, patologických stavov a malignít. Ďalej sa 

v rámci tejto aktivity zlepšuje informovanosť odbornej verejnosti o súčasných možnostiach 

diagnostiky genetických chorôb. Zisťujú sa nové postupy a metódy pre diagnostiku miest 

depozície toxických látok prijatých do rastlinného materiálu z vonkajšieho prostredia. 

Skúma sa vhodnosť odrôd rastlín pre účely fytofortifikácie kultúrnych plodín a determinácia 

sekundárnych metabolitov v rôznych typoch rastlinných pletív, potenciálne využiteľných 

v  diagnostických a terapeutických metódach. 

 

Biomedicína pre 21. storočie – nové diagnostické postupy – metabolomika 

Výskumné činnosti sa zameriavajú na vyhľadávanie, diagnostiku a nové skríningové 

metódy pre vybrané poruchy, ochorenia a/alebo patologické stavy. Prebieha zavádzanie 

nových metód výskumu fyzikálno-chemických vlastností molekúl s biologickou aktivitou, 

terapeutickým účinkom a nových metód dizajnu molekúl s cielenými vlastnosťami. 

Spracováva sa metodický postup na báze sekvenovania novej generácie pre celogenómové 
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sekvenovanie, sekvenovanie exómu a panelu génov pri geneticky heterogénnych 

ochoreniach s dôrazom na bioinformatickú analýzu výsledkov a identifikáciu kauzatívnych 

variantov. Zároveň je vypracovávaný metodický postup zameraný na analýzu 

štrukturálnych zmien genómu (CNV) na báze technológie array-CGH, bioinformatickú 

analýzu výsledkov a identifikáciu kauzatívnych variantov.  

 

Skúmajú sa nové molekulárno-biologické a genetické metódy na diagnostiku niektorých 

monogénových a polygénových dedičných patologických stavov v časti populácie SR 

a z  toho plynúci nový prístup k diagnostike a prevencii. 

 

Prebieha identifikácia užitia návykových a zneužívaných zlúčenín, potvrdzujú sa 

toxikologické nálezy pri aplikácii zneužívaných látok a identifikujú sa nové psychoaktívne 

substancie  zlúčenín, ktoré sa dopĺňajú do zoznamu zákonom kontrolovaných zlúčenín. 

Z hľadiska možnej aplikovateľnosti výskumu do oblasti zdravia a vied o športe sa niektoré 

z aktivít zameriavajú na vývin systémov a metód do praxe v oblasti prevencie a 

rehabilitácie funkčných porúch motoriky človeka. 

 

Biomedicína pre 21. storočie – nové látky a materiály pre diagnostiku 

Aktivita sa zameriava najmä na farmaceuticko-medicínske, analytické a molekulárno-

biologické ako aj na aktuálne chemické výzvy. Výskumný tím rieši nové postupy a metódy 

zamerané na reverzibilné a ovládateľné naviazanie nových látok na biomolekuly, 

identifikáciu a purifikáciu biologicky a medicínsky významných látok a ich metabolitov, 

stanovovanie väzobných konštánt komplexov biologicky aktívnych látok a rozličných 

cieľových štruktúr (receptory alebo syntetické supramolekuly) imobilizovaných na pevnej 

fáze. Prebiehajúci výskum umožňuje zlepšenie a urýchlenie diagnostiky vybraných porúch 

a ochorení a poskytuje nové látky pre diagnostiku a terapiu.  

 

Enviro-medicína pre 21. storočie – biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv 

Hlavným cieľom aktivity je vyvinúť metódy a postupy detekcie, minimalizácie a prevencie 

negatívnych vplyvov a dosahov biotických, ako aj abiotických faktorov pôsobiacich 

v  antropizovaných ekosystémoch na zdravie obyvateľstva. Výskumné aktivity sa sústredia 

najmä na také faktory prostredia, ktoré predstavujú vážne environmentálne riziká pre 

ľudské zdravie: od geohazardov, ako sú geodynamické javy, povodne, sucho či seizmické 

riziká,  potenciálov abiotických zložiek krajiny (napr. zdroje pitnej vody, liečivé minerálne 

zdroje, obnoviteľné zdroje energie, vhodné základové pôdy, technologicky využiteľné 

horniny a minerály), cez umelé osvetlenie, genotoxickú deterioráciu a environmentálnu 

mutagenézu v prostredí  mestských aglomerácií, až po výskyt patogénnych améb vo 

vodnom prostredí a biologické invázie.  Ciele aktivity nie sú zamerané len na 

environmentálne zložky, ale aj na somatometrický a molekulárno-antropologický skríning 

ľudskej populácie a diagnostiku metabolických,  vývinových, endokrinných ochorení a 

indikátorov zdravotného rizika. Významným cieľom je aj analýza a sprístupnenie 

environmentálnych údajov a verejných údajov o indikátoroch a zdravotnom stave 

populácie  a  vyhodnotenie  vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie, a 

to prostredníctvom geografických informačných systémov. 

 

Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie 

Výskumná aktivita je zameraná na využitie technológií geografických informačných 

systémov (GIS) na integráciu, analýzu a sprístupnenie environmentálnych údajov a 

verejných údajov o indikátoroch a zdravotnom stave populácie a vývoj informatických 
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nástrojov na hodnotenie  vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie 

populácie. Prebieha budovanie integrovanej platformy GIS, postupná identifikácia 

a integrácia informačných zdrojov environmentálneho zdravia. Vyvíjajú sa nástroje na 

vyhľadávanie, distribúciu a integráciu informačných zdrojov environmentálneho zdravia 

formou katalógových a mapových informačných služieb. Využitie výsledkov tejto aktivity 

slúži k posilneniu cieleného aplikovaného výskumu v oblastiach životného prostredia, 

medicíny a ostatných odborov, vrátane národnej ekonomiky, národných politík a 

socioekonomického rozvoja spoločnosti, kde sú dnes geografické informačné systémy 

základným prostredím a nástrojom. 

 

Biotechnológie pre 21. storočie 

Biotechnologický výskum na VP UK sa v roku 2016 zaoberal najmä rekombinantnými 

proteínmi a peptidmi s terapeutickým využitím. Prebieha príprava postupov na servisné 

riešenie žiadanej heterologickej expresie rekombinantných proteínov a iných biologicky 

aktívnych látok.  

 

Ďalšie výskumné činnosti prebiehajúce v rámci aktivity: 

- dizajn nových expresných systémov (vlastné know-how pre hostiteľské kmene a expresné 

vektory), 

- fágy a fágové proteíny lyzujúce najčastejšie sa vyskytujúce nozokomiálne baktérie zo 

zdravotníckych zariadení, 

- súbor klonov drevín s vysokým bioremediačným  potenciálom a vypracovanie metodiky 

stanovenia a vyhodnotenia bioremediačného potenciálu  vybraných drevín pre širšie 

priemyselné využitie, 

- mikrobiálne a rastlinné klony a navrhnuté technológie pre fixáciu CO2 s dôrazom na ich 

výkon ako aj odolnosť voči sprievodným  toxickým priemyselným polutantom, ktoré môžu 

inhibovať ich rast. 

 

Spoločenské výzvy pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci 

Aktivita skúma kultúrno-spoločenský rámec biomedicínskeho a enviro-medicínskeho 

výskumu a biotechnológií ako výziev modernej spoločnosti, so zameraním na filozofické, 

etické, antropologické, etnologické, právne, religionistické, lingvistické a informačné 

aspekty. Činnosti interdisciplinárneho výskumného charakteru sa zameriavajú najmä na 

analýzu bioetických výziev biomedicínskeho, environ-medicínskeho a biotechnologického 

výskumu, na publikácie k problematike bioetických výziev v kultúrnom rámci a svojimi 

výstupmi prispievajú k lepšej informovanosti odbornej verejnosti a zároveň definujú 

a hodnotia základné etické dilemy v oblasti biomedicíny. 

 

Bratislava, február 2017 

 

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

 riaditeľ  

 


