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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 (ďalej len „CTT UK“) je 

špecializované pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, zaradené v organizačnej štruktúre VP UK.  

Hlavným poslaním Centra transferu technológií UK je zabezpečovanie ochrany duševného vlastníctva 

UK, jeho správa a poskytovanie podpory vedeckým a výskumným pracoviskám UK pri realizácii ochrany 

duševného vlastníctva a jeho transferu do praxe. 

Za účelom implementácie týchto procesov CTT UK zabezpečuje: 

• poradenstvo v oblasti ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva (vynálezov, 

technických riešení, dizajnov, know-how) 

• nakladanie a správu priemyselného vlastníctva UK 

• spoluprácu s CVTI SR, v rámci ktorej zabezpečuje pre zamestnancov UK:  

• služby patentových zástupcov, najmä prípravu a podanie patentových prihlášok, 

• vyhľadávanie partnerov z priemyslu pre spoluprácu alebo udelenie licencie, 

• vedenie rokovaní s potenciálnymi partnermi z priemyslu, 

• 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. 

 

Počas roka 2019 zaevidovalo CTT UK štyri Oznámenia pôvodcov o vytvorení predmetu priemyselného 

vlastníctva, ktorých pôvodcovia boli zamestnancami UK, realizovalo kroky smerujúce k 

priemyselnoprávnej ochrane troch vynálezov na Slovensku (dve patentové prihlášky, jedna prihláška 

úžitkového vzoru), zabezpečilo rozšírenie priemyselnoprávnej ochrany jedného vynálezu na 

medzinárodnej úrovni (konanie smerujúce k udeleniu európskeho patentu) a zabezpečilo udržiavanie 

viacerých vynálezov, vrátane zahraničných, v platnosti. V roku 2019 bol Univerzite Komenského v 

Bratislave udelený jeden patent.  
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CTT UK naďalej spolupracuje s CVTI SR ako aj s ostatnými pracoviskami zabezpečujúcimi transfer 

technológií na Slovensku, a to najmä s KSP STU, CTT UVP UNIZA, KTT SAV, CTT TIP-UPJŠ. 

CTT UK v spolupráci s CVTI SR zabezpečilo vybraným pracoviskám UK účasť na Slovenskej 

kooperačnej burze, kde prostredníctvom bilaterálnych rokovaní dostali vedeckí pracovníci UK možnosť 

prezentovať svoje pracovisko, získať kontakty a nadviazať spoluprácu s potenciálnymi záujemcami. 

V roku 2019 bol vypracovaný legislatívny návrh Smernice rektora UK, ktorá upravuje ochranu a správu 

práv priemyselného vlastníctva na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Prostredníctvom prednášok určených vedeckým a výskumným pracovníkom UK sa CTT UK aj naďalej 

snaží o zvyšovanie povedomia vedeckej obce o význame ochrany duševného vlastníctva. 

 

Technologické centrum Vedeckého parku 

Vedecký park UK v roku 2019 pokračoval výskumnej spolupráci s  podnikateľskými subjektmi 

v oblastiach špecializácie VP UK, a to v prostredí špecializovaného výskumného pracoviska - 

Technologické centrum Vedeckého parku UK, 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 31.12.2019 pôsobilo v centre na základe Zmluvy o spolupráci 12 

spoločností, ku ktorým začiatkom roku 2020 pribudnú ďalšie 2 subjekty. 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, najmä 

spoločné projekty v rámci APVV grantov a Operačného programu Výskum a inovácie, 

• 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 2019 sa zamerala na organizáciu podujatí a workshopov s cieľom 

rozvoja podnikateľských znalostí, zručností a kompetencií najmä študentov UK a to najmä séria 

workshopov SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, cyklus prednášok z oblasti komercializácie výskumu v 

life science. Zároveň sa Inkubátor VP UK podieľal na realizácii podujatia SIA letný inkubátor. 
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Prístup ku infraštruktúre VP UK má aj ďalších, približne 200 výskumníkov a ďalších doktorandov 

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 v rámci VP UK nadväzovali na odborné aktivity projektu Univerzitný vedecký park 

Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré pokračovali riešením APVV a VEGA grantov. Zároveň sa 

VP UK aktívne zapojil ako partner do výziev v rámci Operačného programu Výskum a inovácie . 

 

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

V rámci tejto aktivity pokračoval výskum v oblasti návrhu, dizajnu, konštrukcii a optimalizácii 

bakteriálnych systémov exprimujúcich malé peptidy a proteíny (SUMO – na funkčné štúdie v in vivo 

modeloch (v spolupráci s FaF UK), ITP/ITPL na aplikačné štúdie pri návrhu nových vakcín (v spolupráci 

s ÚZ SAV)) a enzýmov s potenciálnym priemyselným využitím v biokatalýze a biotransformácii 

aromatických látok (Kataláza-peroxidáza AfKatG, varianty peroxidáz, varianty alkoholdehydrogenáz, 

formiát dehydrognázu (v rámci projektu APVV-17-0333). Tiež sme sa venovali produkcii a purifikácii 

domén rastlinného DEK1 proteínu na ďalšie funkčné a štrukturálne štúdie s cieľom porozumenia 

analogickým funkciám pri ľudských proteínoch a ich bližšej charakterizácie (v rámci projektu APVV-17-

0570). Pri všetkých aktivitách sme využívali infraštruktúru VP UK. 

V oblasti fyziológie rastlín sme pokračovali vo výskume problematiky využitia rastlín pri bioremedáciách. 

Zamerali sme sa na toxický vplyv niektorých polokovov (As, Sb) na vybrané druhy rastlín. Identifikovali 

sme niektoré molekulárne a fyziologické odpovede rastlín na toxicitu týchto polokovov. Podarilo sa nám 

identifikovať a funkčne dokázať gén, ktorý je zodpovedný za transport kremíka v rastlinách, ktorý 

pomáha zmierniť negatívne účinky toxicity viacerých toxických prvkov. Tieto poznatky majú význam pri 

vývoji nových a progresívnych metód a postupov s bioremediačným potenciálom. Postupujeme tiež v 

prácach na expresii a purifikácii domén rastlinnej kalpaínovej proteázy DEFECTIVE KERNEL 1 (DEK1) 

za účelom determinácie jej atómovej 3D štruktúry. DEK1 je regulátor vývinu rastlín s esenciálnymi 

funkciami pri kontrole bunkového delenia a špecifikácii bunkových typov akými sú napr. komerčne 

významné aleurónové bunky v semenách, alebo rastlinné “kmeňové bunky” – meristémy. Určenie 3D 

štruktúry DEK1 umožní konštrukciu modelov jeho aktivácie a inhibície s priamym dopadom na rast a 

vývin vybraných rastlinných orgánov a pletív.  

V rámci týchto aktivít prebiehala aj aktívna spolupráca s kolegami z Portugalska v rámci grantu APVV 

SK-PT-18-0020 s názvom Štúdium kombinovaného vplyvu klimatických zmien na kultúrne plodiny. 

V  laboratóriu genetiky boli v roku 2019 realizované práce na pokračujúcich projektoch APVV-15-0232, 

APVV16-0264, APVV-17-0526 a v polovici roka boli zahájené práce na projektoch z výzvy VV2018 s 

číslami APVV-18-0219 a APVV-18-0319. Pokračoval aj intenzívny spoločný výskum v oblasti genomiky 

a bioinformatiky so spoločnosťou Geneton s.r.o. ktorého výsledkom je vysoký počet publikácií v 

zahraničných žurnáloch indexovaných vo Web of Science.  

Okrem publikácií boli prezentované výsledky na početných zahraničných konferenciách formou 

posterov alebo prednášok, napríklad na konferencii ESHG vo Švédsku, Phage Futures v Bruseli, 

Molecular Tri-Con v USA. 
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Biotechnológie pre 21. storočie 

V rámci aktivity pokračovali výskumné činnosti v oblasti sledovania fermentačných vlastností nového 

expresného systému Vibrio natriegens a ich porovnávaní s etablovaným systémom E. coli. Porovnávali 

sme pri tom schopnosť kultúry rásť na rôznych zdrojoch uhlíka ako aj celkovú produkciu proteínov za 

rôznych podmienok, čo sme demonštrovali na modelovom proteíne ľudskom rastovom hormóne. 

Druhou aktivitou bola snaha o konštrukciu a optimalizáciu bakteriálneho expresného systému 

umožňujúceho čiastočnú N-glykozyláciu exprimovaných proteínov s cieľom ich stabilizácie alebo 

imobilizácia na stabilné nosiče (v rámci projektu VEGA 1/0710/18). 

 

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

a prednášok z pozície partnera, ako napríklad INFO DAY EMBL 2019. 

 

Významné publikácie v spoluautorstve zamestnancov Vedeckého parku UK v roku 2019: 
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10.3390/diagnostics9040138. PubMed PMID: 31581694. 

Pös O, Budis J, Kubiritova Z, Kucharik M, Duris F, Radvanszky J, Szemes T. Identification of Structural 

Variation from NGS-Based Non-Invasive Prenatal Testing. Int J Mol Sci. 2019 Sep 7;20(18). pii: E4403. 

doi: 10.3390/ijms20184403. PubMed PMID: 31500242; PubMed Central PMCID: PMC6769840. 

Gazdarica J, Hekel R, Budis J, Kucharik M, Duris F, Radvanszky J, Turna J, Szemes T. Combination of 

Fetal Fraction Estimators Based on Fragment Lengths and Fragment Counts in Non-Invasive Prenatal 

Testing. Int J Mol Sci. 2019 Aug 14;20(16). pii: E3959. doi: 10.3390/ijms20163959. PubMed PMID: 

31416246; PubMed Central PMCID: PMC6719007. 
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10.3390/ijms20143414. PubMed PMID: 31336782; PubMed Central PMCID: PMC6678500. 

Pös O, Budiš J, Szemes T. Recent trends in prenatal genetic screening and testing. F1000Res. 2019 

May 31;8. pii: F1000 Faculty Rev-764. doi:10.12688/f1000research.16837.1. eCollection 2019. Review. 

PubMed PMID: 31214330; PubMed Central PMCID: PMC6545823. 

Soltész B, Urbancsek R, Pös O, Hajas O, Forgács IN, Szilágyi E, Nagy-Baló E, Szemes T, Csanádi Z, 

Nagy B. Quantification of peripheral whole blood, cell-free plasma and exosome encapsulated 

mitochondrial DNA copy numbers in patients witatrial fibrillation. J Biotechnol. 2019 Jun 20;299:66-71. 

doi:10.1016/j.jbiotec.2019.04.018. Epub 2019 May 4. PubMed PMID: 31063814. 

Budis J, Gazdarica J, Radvanszky J, Harsanyova M, Gazdaricova I, Strieskova L, Frno R, Duris F, 

Minarik G, Sekelska M, Nagy B, Szemes T. Non-invasive prenatal testing as a valuable source of 

population specific allelic frequencies. Biotechnol. 2019 Jun 20;299:72-78. doi: 

10.1016/j.jbiotec.2019.04.026. Epub 2019 May 1. PubMed PMID: 31054297. 

Strieskova L, Gazdaricova I, Kajsik M, Soltys K, Budis J, Pos O, Lickova M, Klempa B, Szemes T. 

Ultracentrifugation enrichment protocol followed by total RNA sequencing allows assembly of the 

complete mitochondrial genome. J Biotechnol. 2019 Jun 20;299:8-12. doi: 

10.1016/j.jbiotec.2019.04.019. Epub 2019 Apr 22. PubMed PMID: 31022426. 

Kubiritova Z, Gyuraszova M, Nagyova E, Hyblova M, Harsanyova M, Budis J, Hekel R, Gazdarica J, 

Duris F, Kadasi L, Szemes T, Radvanszky J. On the critical evaluation and confirmation of germline 

sequence variants identified using massively parallel sequencing. J Biotechnol. 2019 Jun 10;298:64-75. 

doi: 10.1016/j.jbiotec.2019.04.013. Epub 2019 Apr 15. PubMed PMID: 30998956. 
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