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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) 

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

hospodárskej a spoločenskej praxe. Cieľom je prepojenie UK s praxou a zároveň aj 

participácia na výzvach a projektoch v rámci domácich a medzinárodných grantových 

schém. 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 Inkubátorom VP UK zameriavajúcim sa na využívanie výsledkov výskumu a 

vývoja nových, inovatívnych produktov, tovarov a služieb. Technologické centrum VP UK 

sa zasa zameriava na úzku spoluprácu s podnikateľskou praxou a zároveň svojimi 

aktivitami prispieva k popularizácii vedy a výskumu.  

Podpora využívania dosiahnutých výsledkov vo výskume a v praxi 

Centrum transferu technológií (CTT) je pracoviskom Vedeckého Parku UK 

s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorého poslaním je zabezpečovať realizáciu transferu 

poznatkov a technológií z prostredia Univerzity Komenského do praxe. Oblasť transferu 

technológií je priamo previazaná s procesmi ochrany a komercializácie priemyselného 

vlastníctva, najmä patentovou ochranou vynálezov a licencovaním. Za účelom reálnej 

implementácie týchto procesov CTT v súčasnosti zabezpečuje: 

• poradenstvo v oblasti ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva 

(vynálezov, technických riešení, dizajnov, know-how) 

• asistenciu pri výbere výsledkov výskumu a vývoja pre realizáciu transferu 

technológií 

• správu priemyselného vlastníctva UK 

• spoluprácu s CVTI SR, v rámci ktorej sprostredkováva poskytovanie podpory pre 

zamestnancov UK v rozsahu: 

• evaluácia výsledkov výskumu a vývoja z hľadiska ich transferu do praxe 

• služby patentových zástupcov, najmä príprava a podanie patentových prihlášok 

• vyhľadávanie partnerov z priemyslu pre spoluprácu alebo udelenie licencie 

• vedenie rokovaní s potenciálnymi partnermi z priemyslu 

• asistencia pri zakladaní a rozvoji spin-off a spin-out firiem 

• vypracovanie základných marketingových nástrojov na účely propagácie 

chránených predmetov priemyselného vlastníctva 

• vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o vysporiadaní majetkových práv 

k predmetom priemyselného vlastníctva a iných zmlúv súvisiacich s transferom 

technológií 

• rešeršné služby, najmä rešerše na stav techniky 

V priebehu roka 2017 bolo uskutočnené navýšenie personálnej kapacity centra spojené s 

cieleným zvyšovaním odbornosti nosných pracovníkov. Uskutočnil sa audit aktuálnej 

agendy spojenej s transferom technológií a stanovili sa konkrétne pracovné úlohy s cieľom 

zosúladiť vnútorné predpisy UK a činnosti CTT s priebežne zavádzanými legislatívnymi 

zmenami. Vykonala sa analýza tzv. „veľkej novely“ v práve priemyselného vlastníctva 

(platná od 01.01.2018) a formulovali sa návrhy na zmenu aktuálne platného vnútorného 

predpisu UK č. 21/2015. Navrhnutý bol tiež nový prístup k propagácii činnosti CTT voči 

zamestnancom UK a neskôr aj voči externým partnerom, najmä z priemyselného 
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prostredia. Základnou súčasťou nového prístupu by mala byť internetová stránka CTT (ako 

súčasť stránky Vedeckého Parku UK), ktorá je v súčasnosti v intenzívnej príprave. 

Priebežne sa taktiež spracovávajú došlé oznámenia o vytvorení nových predmetov 

priemyselného vlastníctva a zabezpečuje sa spolupráca s CVTI SR spojená s ich 

posúdením, priemyselno-právnou ochranou a komercializáciou. Nadviazala sa aj 

spolupráca s Kanceláriou pre transfer technológií SAV, a to najmä v súvislosti 

s pokračujúcim procesom priemyselno-právnej ochrany niekoľkých vynálezov v spoločnom 

vlastníctve UK a SAV na medzinárodnej úrovni. 

 

 

Spolupráca s podnikateľskými subjektmi 

Technologické centrum Vedeckého parku 

Vedecký park UK sa v roku 2017 zameral aj na rozvoj výskumnej spolupráce 

s  podnikateľskými subjektmi v oblastiach špecializácie VP UK, a to v prostredí 

špecializovaného výskumného pracoviska - Technologické centrum Vedeckého parku, ktoré 

bolo zriadené ku 01.01.2017 ako jeden s cieľov projektu Univerzitný vedecký park 

Univerzity Komenského v Bratislave. Technologické centrum sa zameriava na výskum 

a vývoj nových technológií, výrobkov a služieb v úzkej spolupráci s podnikateľskou praxou. 

Ku 31.12.2017 pôsobilo v centre na základe Zmluvy o spolupráci 13 spoločností. Okrem 

možnosti využívať infraštruktúru VP UK je predmetom spolupráce: 

• kooperácia pri vedeckej a výskumnej činnosti,  

• účasť na tvorbe návrhov a spolupráca pri realizácii domácich a zahraničných 

projektov,  

• koordinácia spoločných aktivít pri riešení príležitostí v programovom období 2014 – 

2020 s cieľom získať podporu na ich realizáciu,  

• integrované vedecko-výskumné programy, 

• poskytovanie informácií a najnovších dosiahnutých poznatkov z oblasti vedy 

a výskumu,  

• výmena skúseností, príp. vzájomná podpora a spolupráca pri aktivitách 

medzinárodného charakteru,  

• konzultačná činnosť podľa možností zmluvných strán, 

• účasť na spoločných organizovaných podujatiach v oblasti vedy a výskumu,  

• vzájomná propagácia.   

 

Inkubátor Vedeckého parku 

Zriadenie Inkubátora Vedeckého parku (ďalej len „Inkubátor“) ku 01.01.2017 bolo ďalším 

z cieľov projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. Inkubátor 

je zameraný na podporu vzniku a rozvoja malých podnikov, ktoré využívajú výsledku 

výskumu a vývoja, patentových, úžitkových vzorov a dizajnu pre svoje inovatívne 

produkty, tovary a služby, alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. Inkubátor poskytuje 

podporu malým podnikom najmä formou odborného poradenstva, poskytovania 

administratívnych a ďalších služieb, kancelárskej a ďalšej infraštruktúry a podnikateľských 

priestorov. V roku 2017 boli nastavované pravidlá a postupy jeho riadenia a fungovania 

a začali sa rozbiehať aj jednotlivé praktické činnosti, a to najmä: 

• identifikovanie a oslovovanie potenciálnych univerzitných spin-offov a startupov, 

• identifikovanie potrieb spin-offov a startupov na podporu ich vzniku, rozvoja až po 

fázu zrelosti, 

• podnikateľské poradenstvo v oblasti tvorby a prezentácie biznis plánu pre 

investora; 
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• riešenia možností patentovania a licencovania v oblasti biotechnológie,), 

• vyhľadávanie odborníkov v príslušnom sektore za účelom podpory komercializácie 

produktov spin-offov a startupov a podpory transferu poznatkov do praxe v SR a 

v zahraničí, 

• vypracovanie kompletnej finančnej analýzy investičného projektu pre účely 

investora, 

• podporu a usmernenie spin-offov a startupov pri identifikácii zákazníkov v oblasti 

life-sciences,  

• aktívne vyhľadávanie a budovanie siete odborných partnerov a mentorov 

Inkubátora v SR a v zahraničí (odborné asociácie v príslušnom sektore, inkubátory 

a co-workingy), 

• prípravu tréningových programov podľa jednotlivých fáz spin-offov a startupov 

a podľa ich špecifických potrieb na základe najnovších poznatkov, 

• prípravu a aktualizáciu metodík pre zabezpečenie fungovania a udržateľnosti 

Inkubátora, 

• prípravu odborných workshopov a tematických podujatí pre startupy a spin-offy,  

• vyhľadávanie verejných výziev a sponzorov na zabezpečenie potrebných finančných 

zdrojov na podporu aktivít Inkubátora. 

 

Prístup k zariadeniu VP UK má aj ďalších, približne 160 vedcov a výskumníkov z prostredia 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa aktívne podieľajú na výskumných činnostiach 

VP UK, alebo iba využívajú prístrojové vybavenie pre svoje výskumné úlohy.  

 

Príloha 7: Výskumné činnosti Vedeckého parku UK 

Výskumné činnosti Vedeckého parku sa zameriavali najmä na ukončovanie odborných 

aktivít projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 2. fáza 

v oblastiach: 

 

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

Výskum sa zameriaval 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.  

  

V rámci aktivity bola vytvorená zbierka bakteriofágov, ktoré boli na pracovisku 

amplifikované a purifikované zo vzoriek odpadových vôd z prostredia. Bola stanovená ich 

biologická aktivita voči hostiteľom, v ktorej bola zahrnutá hostiteľská špecificita najmä voči 

bakteriálnym patogénom z čeľade Enterobacteriaceae, adsobčné krivky na indikátorové 

kmene, dĺžka životného cyklu a počet novovytvorených častíc počas jedného životného 

cyklu. Následne bola technikami next-gen sekvenovania stanovená celogenómová 

sekvencia všetkých bakteriofágov v zbierke.  

  

Zároveň sa riešitelia aktivity venovali práci súvisiacej s optimalizáciou expresie fúzneho 

proteínu Trx-PG, jeho purifikácii a charakterizácii pomocou chromatografických a 

elektroforetických metód. Využitie tohto proteínu je pri charakterizácii významného 

nádorového markera – carbonickej anhydrázy IX. Ďalej sa venovali produkcii a purifikácii 

rekombinantných enzýmov alkohol dehydrogenázy a formiát dehydrogenázy, využiteľných 

na oxido-redukčne biotransformácie priemyselne zaujímavých aromatických látok, rovnako 

aj produkcii a optimalizácii purifikácie fúzneho proteínu Trx-PG, ktorý je dôležitým 

substrátom pri produkcii špecifických protilátok, používaných na charakterizáciu slinných 

žliaz kliešťov. Zamerali sa aj na produkciu a purifikáciu membránového proteínu TerC, 

ktorý sa používa ako vnútorný štandard pri hmotnostno-spektrálnych analýzach.  
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V oblasti genomiky bol sekvenovaný  DNA vírus MHV. Identifikovali sme v nich výpadok 

časti začiatku genómu (oproti kmeňu MHV68, ktorý je charakterizovaný a z ktorého tieto 

kmene boli odvodené) vo veľkosti 4863 báz. Zároveň sme v genóme identifikovali 11 

variantov zámeny 1 bázy, všetky v kódujúcich častiach genómu. Zároveň sme overili 

použiteľnosť nového prístupu pri analýze mitochondriálneho genómu. Podarilo sa nám aj 

pri pomerne malom  počte čítaní nielen poskladať celý genóm mitochondrie, ale je možné 

vďaka relatívne vysokému pokrytiu skúmať aj fenomén heteroplazmie. 

  

 Biomedicína pre 21. storočie – nové diagnostické postupy – metabolomika 

 

Výskumné činnosti sa zameriavali na vyhľadávanie, diagnostiku a nové skríningové metódy 

pre vybrané poruchy, ochorenia a/alebo patologické stavy. Prebiehalo zavádzanie nových 

metód výskumu fyzikálno-chemických vlastností molekúl s biologickou aktivitou, 

terapeutickým účinkom a nových metód dizajnu molekúl s cielenými vlastnosťami.  

 

Riešitelia výskumných úloh sa zamerali na identifikáciu 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 zameriavali 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 

V sledovanom období sme sa zamerali na ukončenie etapy prác súvisiacich s vývojom 

funkčných materiálov pre aplikácie v biológii medicíne a v elektrotechnike, predovšetkým 

u zlúčenín, ktorých základom štruktúry je izatín, resp. kumarín. Počas riešenia projektu 

sme nasyntetizovali celý rad nových zlúčenín tohto typu, s unikátnymi vlastnosťami 

u ktorých sme postupne uskutočnili fyzikálnochemické a fotofyzikálne merania. Počas 

sledovaného obdobia časť pracovníkov spracovávala experimentálne výsledky do 

publikovateľnej formy. Pracovali sme na vývoji novej metódy merania fotofyzikálnych 

vlastností zlúčenín, vrátane vývoja nového zariadenia na meranie. Izatínové a kumarínové 

štruktúry sa na základe doterajších výsledkov ukázali ako vysoko perspektívne zložky 

organických materiálov pre medicínu, biológiu a elektroniku.  

 

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.  

 

V sledovanom období sme sa venovali problematike vplyvu umelého osvetlenia na 

organizmy. Analyzovali sme účinky dominantného hormónu melatonínu na centrálny 

nervový systém potkana ako modelového živočícha. Naše výsledky poukazujú na rizikovosť 

umelého osvetlenia v noci pre disrupciu endogénnych fyziologických rytmov a na potrebu 

hlbších poznatkov, ktoré opodstatnia kroky na znižovanie umelého svetla v noci  na 

minimalizáciu jeho negatívnych dôsledkov. 

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

nástrojov na hodnotenie  vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie 

populácie. Priebežne sa dopĺňala databáza zdravotných a environmentálnych indikátorov 

geografického informačného systému environmentálneho zdravia,   dopĺňali sa aj termíny 

do terminologického slovníka environmentálneho zdravia, rovnako sa aktualizoval sa 

katalóg tried objektov environmentálneho zdravia. Zabezpečovala sa administrácia a 

aktualizácia vyvinutých softvérových riešení  - geografickej bázy údajov,  mapového 

portálu, metainformačného katalógu, terminologického slovníka a katalógu tried objektov 

na platforme Opensource. Uvedená platforma slúži ako elektronická služba, v rámci ktorej 

môže široká verejnosť získavať informácie o verejnom zdraví, znečistení prostredia, 

demografii a zdravotných indikátoroch v konkrétnych lokalitách. 

 

Biotechnológie pre 21. storočie 

V tomto období sme sa venovali charakterizácii rýchlorastúceho bakteriálneho kmeňa z 

rodu Vibrio a analýze možností jeho využitia v biotechnologickej praxi a na produkciu 

rekombinantných peptidov a proteínov. Overili sme jeho fermentačné, rastové a 

transformačné charakteristiky, ktoré nám poskytli obraz o aplikovateľnosti tohto kmeňa a 

o potrebe jeho genetických úprav. Ďalej príprave bakteriálneho kmeňa, schopného N-

glykozylácie proteínov a jeho využitie na glykozylácie rekombinantných enzýmov s cieľom 

orientovanej imobilizácie pomocou glykanových zvyškov. V rámci aktivity sme preskúmali 

možnosti využitia bakteriálneho glykozylačného aparátu za rôznych fermentačných 

podmienok a na dvoch rôznych substrátoch, čo nám umožnilo navrhnúť optimálne 

podmienky z hľadiska ako expresie tak aj glykozylácie rekombinatného proteínu.  

  

Pokračovali sme vo výskume v oblasti fágovej terapie – čo je využitie bakteriofágov alebo 

izolovaných fágových proteínov s perspektívnou možnosťou ich využitia v liečbe 

bakteriálnych infekcií spôsobených baktériami rezistentnými na antibiotiká a problematike 

využitia rastlín pri bioremediáciách. 

 

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

V sledovanom období bol realizovaná výskum na zakúpenej Eye-tracking technológii. Tento 

sa týkal jednak technickej a technologickej, ale tiež konceptuálnej oblasti a oblasti 

dizajnovania výskumu. Výsledkom bolo zistenie o produktívnej oblasti čítania – recepcie a 

percepcie textov v užšom a širšom zmysle slova (tradičné, audovizuálne, audiálne texty i 

elektronické). Daná oblasť je nadmieru aktuálna v kontexte problémov s čítaním všeobecne 

i vzhľadom na kritickú úroveň čitateľskej gramotnosti recipientov na Slovensku. Využívanie 

technológií s exaktnými výskumnými výstupmi má značný význam nielen z hľadiska kvality 

výskumu, ale i z hľadiska koncepcie otvorenej vedy a pri popularizácií smerom k širšej 

odbornej a širokej verejnosti (tieto zistenia boli overené popularizačnými prednáškami na 

Noci výskumníkov a Bibliotéke). 

 Z konceptuálneho hľadiska došlo tiež k preskúmaniu modelov čítania (perceptuálno-

kognitívny model pohybov očí, napr. A-Z model, SWIFT-model, ako aj hemisférický model 

poskytujúci obraz zapojenia hemisférických oblastí mozgu do čítania s porozumením). Na 

základe výsledkov bol zostavený všeobecný model percepcie a recepcie textu a koncept 

podmienok percepcie a recepcie textu. V užšom zmysle išlo o stanovenie kvality čítania 

(čitateľských kompetencií) rozličných vzoriek respondentov a porovnanie so zahraničnými, 

o konštruovanie modelu čitateľského kontinua, o prediktory čítania, o závislosť tvorby 

http://uvp.geonika.sk/?menu=produkty#teslo
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významov od percepcie textu, o špecifikáciu priestorového pohybu očí a jeho vplyv na 

porozumenie textu, o modely čítania odborného, umeleckého, informačného a 

audiovizuálneho textu, o model čítania elektronických textov v období obrazovkovej 

edukácie a v špecifických podmienkach (očakávanie testu, vnútorná motivácia a pod.). 

Súčasťou výskumu s otvorenou perspektívou zostáva oblasť čítania webových stránok a 

inštrumentálnych textov netextového charakteru (mapy). 

 V oblasti dizajnovania výskumu prebiehala konceptualizácia a dizajnovanie prvých štúdií 

a testovaní priamo v softvéri Tobii Studio: cieľom bolo skúmanie použiteľnosti webových 

rozhraní seniormi pri interakcii s digitálnym rozhraním určeným na vykonávanie akcie 

(práca s e-mailami), komparatívny test pre vypracovanie štúdie o použiteľnosti webových 

rozhraní seniormi po absolvovaní týždňového školenia základných IT zručností, vnímanie 

rôznych typov grafického aj informačného dizajnu a ich jednotlivých komponentov so 

zameraním na percepciu a následnú interakciu špecifických webových rozhraní (poštový 

klient). Pilotná štúdia bola realizovaná na troch respondentoch. Ďalším cieľom bol výskum 

vzorcov čítania odborného textu s porozumením na základe sledovania odlišností pohybov 

očí pri hlasnom a tichom čítaní odborného textu v kontexte kognitívnych procesov a tvorby 

významu a v kontexte zapamätania informácií, dizajnovanie a test pilotnej štúdie na troch 

respondentoch, ako aj analýza dátových výstupov experimentu z programu Tobii Studio 

vo formáte XLSX a TSV.  

Ostatné projekty a granty 

Vedecký park UK sa v roku 2017 aktívne zapojil do riešenia projektu Eco-innovately 

connected Danube Region, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu inovátorov ponúkajúcich 

riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti v 

dunajskej oblasti. 

V roku 2017 sa realizovalo päť grantov APVV v oblasti bunkovej biológie, chemických 

a biologických vied.  

Cieľom Vedeckého parku UK je aj prezentácia poznatkov medzi odbornou verejnosťou, 

rovnako aj popularizácia vedy v širokej verejnosti. Výsledky výskumnej činnosti boli 

prezentované v domácich aj zahraničných časopisoch, rovnako aj na konferenciách. V apríli 

2017 bola zorganizovaná konferencia VP UK, na ktorej prezentovali riešitelia svoje výsledky 

a zároveň získali možnosť nadviazania vzájomnej spolupráce. Rovnako sa riešitelia 

zúčastnili výstav a popularizačných aktivít pre verejnosť. 

 

Bratislava, 16.02.2018 

 

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
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