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Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
v Bratislavskom kraji

Partner

–

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Obec
Bratislava-Staré
mesto
Bratislava-Nové
mesto
Bratislava-Staré
mesto
Bratislava-Staré
mesto

Ulica

Číslo

Mickiewiczova

13

Odbojárov

10

Sasinkova

4

Špitálska

24

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR
Čerpané výdavky
projektu v EUR po
schválení záverečnej
ŽoP

Začiatok realizácie aktivít
projektu
04/2009
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie aktivít
projektu
09/2011
1 386 433,98
1 317 112,28
69 321,70
1 273 499,99
1 209 824,99
63 675,00

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu
Vybudovať infraštruktúru a podporiť excelentný výskum a
vývoj v rámci Centra excelentnosti pre náhle cievne
mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu 1
Investície do infraštruktúry výskumných a vývojových aktivít
v oblasti náhlych cievnych mozgových príhod.
Špecifický cieľ projektu 2
Excelentný výskum a vývoj v oblasti náhlych cievnych
mozgových príhod.
Špecifický cieľ projektu 3
Prevencia a informácie v oblasti náhlych cievnych
mozgových príhod.
1. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú
poskytnutú podporu – ženy
32/32 (100,00%)
2. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú
poskytnutú podporu – muži
4/4 (100,00 %)
3. Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
– ženy
5/5 (100,00 %)

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných
ukazovateľov

4. Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu –
muži
4/4 (100,00 %)
5. Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
– ženy
23/23 (100,00 %)
6. Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
– muži
16/16 (100,00 %)
7. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch
4/6 (150 %)
8. Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch
4/7,5 (187,50 %)

Aktivita č. 1.1 Vybudovanie centra pre náhle cievne
mozgové príhody (ďalej len „nCMP“) na báze I.
neurologickej kliniky LF UK
Cieľ aktivity:
Investovať do infraštruktúry, ktorá umožní realizovať
excelentné výskumné úlohy a dosiahnuť výsledky
a dopady v rámci špecifického cieľa č. 2.
Výstup aktivity:
Priamy výstupom uvedenej aktivity bude zabezpečenie
infraštruktúry, ktorá umožní efektívnu realizáciu klinického
výskumu v oblasti nCMP so zavedením nových metodík.
Zároveň sa zvýši celková úroveň vybavenia a metodických
možností pracoviska, čo v budúcnosti umožní dosiahnutie
vyššej kvality riešených výskumných projektov a väčšieho
počtu zapojených pracovníkov (Počet používateľov
nových alebo inovovaných služieb).
Vyššia úroveň pracoviska zároveň umožní zvýšiť celkové
množstvo a kvalitu publikačnej činnosti a získanie nových
výskumných grantov (Počet publikácií v nekarentovaných
časopisoch, Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch).
Naplnenie výstupu:
• Infraštruktúra bola obstaraná a uvedená do prevádzky
s následným využívaním v rámci výskumných aktivít
projektu.
• Používatelia nových alebo inovovaných služieb boli
zapojení do výskumných aktivít, celková úroveň VaV
činnosti bola zvýšená.
• Publikačné výstupy boli dosiahnuté resp. bol pozitívne
prekročený plánovaný počet výstupov.
Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity: –
Aktivita č. 2.1 Prevádzka výskumných a vývojových
aktivít Centra excelentnosti pre nCMP
Cieľ aktivity:
Zabezpečenie kvalitných výstupov výskumných aktivít
v rámci realizovanej činnosti Centra excelentnosti, najmä
vo forme odborných publikácií a odborných vzdelávacích
akcií.
Výstup aktivity:
Publikácie v domácich a zahraničných periodikách,
v rámci dopadov projektu sa počíta a s karentovanými
publikáciami (Počet publikácií v nekarentovaných
časopisoch, Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch).
Monografické publikácie, vystúpenia na odborných
konferenciách, sympóziách, seminároch a vzdelávacích
akciách.
Vzdelávanie a výchova výskumných pracovníkov (Počet

používateľov nových alebo inovovaných služieb).
Naplnenie výstupu:
• Publikačné výstupy boli dosiahnuté, resp. bol pozitívne
prekročený plánovaný počet výstupov.
• Bolo vydaných 5 ks monografií, zorganizované
semináre a konferencia s prezentovaním odborných
výstupov projektu.
• Používatelia nových alebo inovovaných služieb boli
zapojení do výskumných aktivít, celková úroveň VaV
činnosti bola zvýšená.
Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity: –
Aktivita č. 2.2 Identifikácia modifikovateľných
rizikových faktorov nCMP a algoritmy ich ovplyvnenia
Cieľ aktivity:
Identifikácia tých rizikových faktorov nCMP, ktoré je
možné cielene ovplyvniť v rámci prevencie a terapie, ako
aj vypracovanie algoritmov umožňujúcich ovplyvnenie
týchto rizikových faktorov.
Výstup aktivity:
Reprodukovateľné výsledky výskumu a klinických štúdií
spočívajúce v posúdení miery rizika exogénnych
a endogénnych faktorov v etiológii a patogenéze nCMP,
odporúčania
a
protokoly
pre
farmakologické
a nefarmakologické ovplyvnenie rizika v rámci prevencie
vzniku a komplikácií nCMP, publikácie v odborných
periodikách (Počet publikácií v nekarentovaných
časopisoch, Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch).
Monografické práce.
Naplnenie výstupu:
• Publikačné výstupy boli dosiahnuté resp. bol pozitívne
prekročený plánovaný počet výstupov. Klinickým
metódam vo vzťahu k rizikovosti a prevencii vzniku
nCMP sa bližšie venovali monografie: Diagnostika
cievnych mozgových príhod. Zobrazovacie metódy a
Sekundárna prevencia cievnych mozgových príhod a
Patofyziologické mechanizmy cievnych mozgových
príhod. Genetické aspekty.
• Bolo vydaných 5 ks monografií, zorganizované
semináre a konferencia s prezentovaním odborných
výstupov projektu.
Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity: –
Aktivita č. 2.3 Analýza patofyziologických
mechanizmov nCMP
Cieľ aktivity:
Identifikácia mechanizmov,

ktoré

sa

priamo

alebo

nepriamo podieľajú na vzniku a rozvoji nCMP, odhalenie
faktorov, ktoré majú význam v etiológii a patogenéze
nCMP a vzniku súvisiacich komplikácií.
Výstup aktivity:
V priebehu realizácie projektu budú hlavnými výsledkami
zistenia objasňujúce patomechanizmus vzniku a rozvoja
nCMP a súvisiacich komplikácií. Tieto výsledky budú
prezentované prostredníctvom publikácií v odborných
periodikách a monografiách, ako aj prostredníctvom
prednášok na odborných konferenciách a sympóziách
(Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch, Počet
prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých
periodikách a zborníkoch).
Monografické práce.
Naplnenie výstupu:
• Publikačné výstupy boli dosiahnuté resp. bol pozitívne
prekročený plánovaný počet výstupov. Identifikácii
patofyziologických mechanizmov sa bližšie venovala
monografia Patofyziologické mechanizmy cievnych
mozgových príhod. Genetické aspekty.
• Bolo vydaných 5 ks monografií, zorganizované
semináre a konferencia s prezentovaním odborných
výstupov projektu.
Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity: –
Aktivita č. 2.4 Vypracovanie algoritmov včasnej
diagnostiky
Cieľ aktivity:
Vypracovanie algoritmov včasnej, rýchlej a efektívnej
diagnostiky nCMP a súvisiacich komplikácií s cieľom
zlepšenia prognózy pacientov z hľadiska prežívania
a kvality života ako aj diagnostických postupov
umožňujúcich pravidelné hodnotenie efektivity terapie
nCMP.
Výstup aktivity:
Hlavným výstupom tejto aktivity bude vypracovanie
diagnostických štandardov pre rýchlu a racionálnu
diagnostiku
nCMP
a súvisiacich
komplikácií
a diagnostických
metód
umožňujúcich
hodnotenie
efektivity terapie nCMP. Tieto výsledky budú publikované
v domácich
a zahraničných
odborných
časopisoch
a prezentované
v rámci
odborných
konferencií
a seminárov (Počet publikácií v nekarentovaných
časopisoch, Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch).
Monografické práce.
Naplnenie výstupu:
• Publikačné výstupy boli dosiahnuté, resp. bol pozitívne
prekročený plánovaný počet výstupov. Diagnostike sa

•

bližšie venovali monografie: Diagnostika cievnych
mozgových príhod. Zobrazovacie metódy a Rizikové
faktory cievnych mozgových príhod.
Bolo vydaných 5 ks monografií, zorganizované
semináre a konferencia s prezentovaním odborných
výstupov projektu.

Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity: –
Aktivita č. 2.5 Vypracovanie terapeutických algoritmov
a zavedenie nových terapeutických postupov
Cieľ aktivity:
Vypracovanie štandardných terapeutických
liečby
nCMP
a súvisiacich
komplikácií
umožňujúcich efektívnejšiu liečbu pacientov.

postupov
a metód

Výstup aktivity:
Primárnym výstupom v rámci uvedenej aktivity budú
štandardné terapeutické postupy a odporúčania v rámci
racionálnej terapie nCMP a súvisiacich komplikácií.
Naplnenie výstupu:
• Publikačné výstupy boli dosiahnuté, resp. bol pozitívne
prekročený plánovaný počet výstupov.
• Bolo vydaných 5 ks monografií, zorganizované
semináre a konferencia s prezentovaním odborných
výstupov projektu. Terapeutickým postupom sa bližšie
venovali monografie: Liečba cievnych mozgových
príhod a Sekundárna prevencia cievnych mozgových
príhod.
Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity: –
Aktivita č. 3.1 Prevencia nCMP
Cieľ aktivity:
Vytvorenie odborných materiálov za účelom prevencie
a informovania o spôsoboch prevencie a prehlbovanie
medzinárodnej
spolupráce
a integrácie
Centra
excelentnosti do medzinárodných sietí.
Výstup aktivity:
Odborné informačné materiály vydané v tlačenej
a elektronickej forme: min 2 kusy (z toho tlačený materiál
bude vydaný v min. 500 ks)
Návrhy na rozvoj medzinárodnej spolupráce (mapa
súčasného stavu medzinárodnej spolupráce, mapa
možností, návrh rozvoja možností medzinárodnej
spolupráce a zapojenia sa do medzinárodných sietí)
Naplnenie výstupu:
• Bolo vydaných 5 ks monografií, zorganizované
semináre a konferencia s prezentovaním odborných
výstupov projektu. Vydaný 1 ks letáku.

•

Bol spracovaný zámer pre medzinárodnú spoluprácu.

Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity: –

Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera

–
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