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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 Univerzity Komenského v Bratislave (CTT UK) je špecializované 

pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, zaradené v organizačnej štruktúre Vedeckého parku UK. 

Hlavným cieľom CTT je poskytovanie podpory vedeckým a výskumným  pracoviskám fakúlt UK pri 

realizácii transferu technológií, teda pri prenose poznatkov z vedecko-výskumnej oblasti do praxe. Táto 

činnosť úzko súvisí s ochranou priemyselného vlastníctva, najmä patentovou ochranou vynálezov a 

licencovaním.  

Za účelom implementácie týchto procesov CTT UK 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: 
o služby patentových zástupcov, najmä príprava a podanie patentových prihlášok 
o vyhľadávanie partnerov z priemyslu pre spoluprácu alebo udelenie licencie 
o vedenie rokovaní s potenciálnymi partnermi z priemyslu 
o asistencia pri zakladaní a rozvoji spin-off a spin-out firiem 
o vypracovanie základných marketingových nástrojov na účely propagácie chránených 

predmetov priemyselného vlastníctva 
o vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o vysporiadaní majetkových práv k predmetom 

priemyselného vlastníctva a iných zmlúv súvisiacich s transferom technológií 
o rešeršné služby, najmä rešerše na stav techniky 

 

V priebehu roka 2018 zaevidovalo CTT UK sedem Oznámení pôvodcov o vytvorení predmetu 

priemyselného vlastníctva, ktorých pôvodcovia boli zamestnancami UK. Z toho štyri vynálezy boli 

vytvorené v spolupráci s ďalšími inštitúciami (STU, SAV, UNIZA), s ktorými boli zmluvne vysporiadané 

spolumajiteľské vzťahy. Všetky oznámenie boli spracované a v spolupráci s CVTI SR boli vypracované 

štyri evaluačné správy a tri rešerše na stav techniky predmetov priemyselného vlastníctva. 

V sledovanom období boli na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) podané tri patentové 

prihlášky a dve prihlášky úžitkového vzoru. Okrem toho bola podaná jedna prihláška európskeho dizajnu 

EUIPO. CTT UK v roku 2018 realizovalo udržiavanie platnosti vybraných vynálezov a zabezpečilo 

hradnie udržiavacich poplatkov. Bol udelený európsky patent a zapísaná ponuka licencie v Nemecku. 

CTT UK naďalej zabezpečuje spoluprácu s CVTI SR a aktívne komunikuje s ostatnými pracoviskami 

zabezpečujúcimi transfer technológií na Slovensku, a to najmä s KSP STU, CTT UVP UNIZA, KTT SAV. 
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Prostredníctvom organizovania prednášok a písania informačných článkov sa CTT UK aj naďalej usiluje 

o zvyšovanie povedomia vedeckých pracovníkov UK o význame a prínosoch  ochrany duševného 

vlastníctva.  

Pracovníčka CTT UK sa zúčastnila konferencie s názvom Transfer technológií na Slovensku 

a v zahraničí 2018 určenej najmä pre pracovníkov v oblasti transferu technológií, a taktiež sa zúčastnila 

zasadnutia orgánov Národného centra transferu technológií. 

 

Spolupráca s podnikateľskými subjektmi 

Technologické centrum Vedeckého parku 

Vedecký park UK v roku 2018 pokračoval výskumnej spolupráci 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 31.12.2018 pôsobilo v centre na základe Zmluvy o spolupráci 13 
spoločností. Zároveň evidujeme záujem ďalších spoločností o spoluprácu v oblasti výskumu. 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 

Aktivity Inkubátora VP UK sa zameriavajú na systematický rozvoj podnikateľských znalostí, zručností 
a kompetencií študentov, zamestnancov a spolupracovníkov UK. Ďalej ide o spájanie ich výskumných 
a podnikateľských záujmov naprieč všetkými disciplínami a generáciami s cieľom zabezpečovať 
a podporovať komerčný transfer a kapitalizáciu vedeckých a technologických znalostí a poznania 
z akademickej pôdy UK do nových a životaschopných firiem, predovšetkým do inovatívnych startupov 
a spin-offov. Činnosť Inkubátora VP UK v roku 2018 bola smerovaná k vytvoreniu a poskytovaniu 
ďalších nových služieb a aktivít na základe záujmu klientov a potenciálnych klientov a budovanie 
povedomia o aktivitách inkubátora. Išlo predovšetkým o:    

• poskytovanie inicializačných podnikateľských workshopov pre študentov, zamestnancov a 
spolupracovníkov UK v spolupráci s Fakultou managementu UK a odborníkmi z praxe na témy 
podnikateľský nápad, biznis model a prezentovanie podnikateľského nápadu pred investorom 
(04-05/2018, 10-11/2018), 

• poskytovanie právneho poradenstva v spolupráci s Právnickou fakultou UK v rámci právnej 
kliniky pre startupy, 

• poskytovanie interdisciplinárnych programov v spolupráci s Fakultou managementu UK, 

• poskytovanie informácií o odborných stážach a výzvach na zapojenie sa do programov pre 

študentov a startupy v spolupráci so Slovak Business Agency - SBA, Ministerstvom 

zahraničných vecí SR a firiem z life science priemyslu, 

• poskytovanie služieb virtuálneho inkubátora, ktorý je výstupom projektu SUPER na podporu 

úspešnosti startupov, riešeného Fakultou managementu UK, 

• organizovanie exkurzií pre študentov, zamestnancov a spolupracovníkov UK do inovatívnych 
firiem vo VP UK, 

• organizovanie pilotnej prednášky na tému komercializácie výskumu v life science v spolupráci 
s neziskovou organizáciou Global Shapers Hub v Bratislave,  
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• vybudovanie a spustenie vlastnej webovej stránky Inkubátora VP UK 
(https://cusp.uniba.sk/inkubator/) v slovenskej a v anglickej verzii, 

• uskutočnenie online dotazníkového prieskumu záujmu študentov UK o služby inkubátora, 

• publikovanie článku o poslaní, cieľoch a aktivitách Inkubátora VP UK v časopise Naša 

univerzita (09/2018) a v ekonomickom časopise e-TREND (12/2018), 

• podpísanie memoranda o partnerskej spolupráci so startupovým a inovačným štúdiom 

Launcher. 

 

Prístup ku infraštruktúre VP UK má aj ďalších, približne 200 vedcov a výskumníkov z prostredia 

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

alebo využívajú prístrojové vybavenie pre svoje výskumné úlohy.  

 

Príloha 7: Výskumné činnosti Vedeckého parku UK 

Výskumné činnosti Vedeckého parku sa zameriavali najmä na pokračovanie  odborných aktivít projektu 
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, zároveň boli riešené viaceré APVV 
granty: 

 

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

V rámci aktivity sme sa zamerali na expresiu a purifikáciu rekombinatného ľudského proteínu SUMO, 

ktorý je významným faktorom pri vzniku rôznych nádorových či neurodegenratívnych ochorení. Tento 

proteín sme produkovali pomocou kultúr Escherichia coli a purifikovali pomocou optimalizovaných 

chromatografických metód. Ďalej sme sa venovali expresii, produkcii a charakterizácii mutantov 

rastliných variantov calpainov v rôznych konfiguráciách, ktoré napovedajú o analogických 

signalizačných mechanizmoch. Pokračovali sme aj v kontinuálnej optimalizácii produkcie rekombinatnej 

hypertermostabilnej katalázy-peroxidázy (AfKatG), ktorú je efektívne možné použiť pri biotransformácii 

aromatických látok. 

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

V roku 2018 sme v zmysle hlavného cieľa aktivity pokračovali vo vývoji funkčných organických 
materiálov s dôrazom na ich aplikačný potenciál v bunkovej biológii a medicíne. Kovové ióny svojimi 
chemickými vlastnosťami ovplyvňujú životné funkcie všetkých foriem života napr. prostredníctvom 
inhibície metaloenzymatických funkcií, riadenie, resp. ovládanie reaktivity týchto iónov v živých bunkách 
a pod. Toto sa môže uskutočniť buď priamo, alebo sprostredkované, častokrát nedobrovoľne 
prostredníctvom ich transportu z prostredia. V prostredí sa kovové ióny môžu vyskytovať buď vo forme 
voľných, obyčajne disociovaných iónov, alebo vo forme chelátov.  

Svoju činnosť sme zamerali na vytvorenie nástrojov, ktoré umožnia programovo riadiť a regulovať 
výstupné funkcie živých buniek zmenou koncentrácie kovových iónov v nich. Tieto nástroje predstavujú 
organické zlúčeniny, ktoré sú schopné nielen viazať ióny kovov, ale musia mať funkcionalitu, ktorá 
experimentátorovi umožní programovo z komplexu uvoľniť kovový katión a následne pomocou 
vhodného stimulu komplex znovu vytvoriť. Pre tento účel sme navrhli niekoľko organických zlúčenín, 
ktorých chemické vlastnosti a štruktúra umožňuje uskutočňovať takéto reverzibilne svetlom stimulované 
programovo riadené zmeny koncentrácie iónov kovu v prostredí. Niektoré z týchto zlúčenín sme 
nasyntetizovali a v súčasnosti sa preveruje ich funkcionalita. Svetelná stimulácia uvoľňovania, resp. 
viazania iónov kovu pomocou navrhnutých ligandov si vyžaduje štúdium ich fotochemickej reaktivity 
a fotofyzikálnych vlastností.  

Preto sme sa v sledovanom období zamerali aj na vývoj a konštrukciu funkčného vzoru fotochemického 
reaktora pre meranie rýchlych zmien intenzity transmitovaného svetla v dôsledku fotochemickej 
premeny chemických zlúčenín v roztokoch tak, aby spektrálne zmeny týchto zlúčenín mohli byť 
kontinuálne detekované v reálnom čase pomocou komerčne dostupných UV VIS spektrometrov. Tento 
cieľ bol splnený.  

 

 

 

https://cusp.uniba.sk/inkubator/
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Enviro-medicína pre 21. storočie – geografický info-systém a environmentálne zdravie 

V rámci Laboratória GISLAB sa využívala technologická infraštruktúra AGIS -  doména AGIS na 

centrálnej infraštruktúre Vedeckého parku UK, špecializované laboratóriá GIS LAB, DPZ LAB.  

Zároveň sa aplikovali softvérové nástroje na vyhľadávanie, distribúciu, a integráciu informačných 
zdrojov environmentálneho zdravia formou katalógových a mapových informačných služieb na  
identifikáciu rizikových environmentálnych a zdravotných indikátorov.    

Prebiehal aj cielený aplikovaný výskumu  v záverečných  dizertačných prácach cieleného aplikovaného 
výskumu environmentálneho zdravia na novo dodanej prístrojovej báze v rámci technologickej 
infraštruktúry UVP. 

Biotechnológie pre 21. storočie 

V tomto období sme sa pokračovali v snahe skonštruovať a optimalizovať  vysoko efektívny a rýchlo 

rastúci produkčný kmeň z rodu Vibrio, ktorý má potenciál konkurovať štandardným bakteriálnym 

kmeňom odvodeným od Escherichia coli. Tiež sme sa zamerali na pokročilú analýzu a prípravu N-

glykozylovaných molekúl alkohol dehydrogenázy pomocou bakteriálneho glykozylačného systému, 

ktorý ma potenciál v priemyselnej produkcii glykoproteínov alebo imobilizácii rekombinantných 

enzýmov. Zároveň sme pokračovali vo výskume problematiky využitia rastlín pri bioremedáciách. 

 

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

V sledovanom období pokračovalo využívanie Eye-tracking technológie v oblastiach: produktívnej 

oblasti čítania, preskúmaniu modelov čítania, konceptualizácia a dizajnovanie štúdií a testovaní priamo 

v softvéri Tobii Studio. 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.  

Ostatné projekty a granty 

Vedecký park UK sa v roku 2018 pokračoval v riešení 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 2018 sa realizovalo deväť grantov APVV v oblasti bunkovej biológie, chemických a biologických 

vied a jedného grantu VEGA. Prebiehala príprava viacerých projektov v rámci Operačného programu 

Výskum a inovácie, v ktorých VP UK vystupuje ako žiadateľ, alebo ako projektový partner, zároveň sa 

zamestnanci VP UK podieľali na podaných žiadostiach o granty v rámci APVV. 

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. 

Vedecký park UK sa v sledovanom období aktívne zapájal do organizácie odborných podujatí 

realizovaných v priestoroch VP UK z pozície partnera. 

Bratislava, 08.03.2019 
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