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Názov projektu

Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy
a možnosti redukcie zdravotných rizík

Kód ITMS

26240220022

Prijímateľ

Názov

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Sídlo

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných
výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom
kraji

Opatrenie
Partner

Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Vazovova 5, 812 43 Bratislava

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Bratislava

Obec
Bratislava

Číslo

Ulica
Limbová

12

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
09/2009
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
05/2012
487 790,00
487 790,00
0
421 008,82
421 008,82
0

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľ projektu
Rastlinná potrava môže mať významné zdravotné
efekty, ktoré budú sledované u subjektov s rôznym
stravovaním. Využitie výsledkov na prevenciu voči
ochoreniam.
Špecifický cieľ projektu 1
Sledovanie zdravotných rizík a benefitov u približne

240 subjektov vo veku 20-60 rokov s rôznym pomerom
rastlinných a živočíšnych zdrojov potravy.
Špecifický cieľ projektu 2
Uvedenie výsledkov do praxe vo forme odborného
seminára pre lekárov prvého kontaktu, lekárov
špecialistov a pracovníkov UVZ, vytvorenie
informačných brožúr
1. Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú
podporu – ženy – 3/2 (150%)
2. Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch
– 4/4 (100%)
Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

3. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch – 28/14
(200%)
4. Počet zorganizovaných konferencií – 1/1 (100%)
5. Objem finančných prostriedkov poskytnutých
na projekty venované problematike
zdravotného stavu obyvateľstva (v EUR) 432 238,68/473 590,00 (91,3%)
Aktivita 1.1 Príprava na epidemiologickú štúdiu
Ukončené verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku
pre zakúpenie HPLC a kitov na B1, B2, B6, Q10.
12.3.2010 podpísaná zmluva s dodávateľom. Do dvoch
týždňov dodaný prístroj i kity. Vytvorenie sprievodného
listu pre probandov, socioekonomického a 48hodinového výživového dotazníka, kaliperometrického
dotazníka, vstupného zdravotného záznamu a
informovaného súhlasu.

Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity

Aktivita 1.2 Odber krvi, stolice a iné vyšetrenie
3x do týždňa sa odberov zúčastnila náhodne zdravá
populácia vo veku 21-60 rokov, s rôznymi stravovacími
návykmi. Probandi si prinesli časť vyplnených
dotazníkov a vzorku stolice. Na mieste realizácie
aktivity im bola odobratá nalačno krv, skontrolovali sa
dotazníky, zmeral sa im krvný tlak, a urobilo sa
somatometrické vyšetrenie pomocou in Body, Omronu
prístrojov a kaliperometra.
Aktivita 1.3 - Spracovanie biologického materiálu
a stanovenie vybraných parametrov v krvi a moči
Priebežné spracovanie vzoriek, aby sa stabilizovali
a mohli by sa priebežne stanovovať. Priebežné
stanovenia - základná biochémia, stanovenie vitamínu
A, E, b-karotén.

Aktivita 1.4 Spracovanie biologického materiálu
a stanovenie vybraných parametrov v stolici
Priebežné spracovanie vzoriek, aby sa stabilizovali
a mohli by sa priebežne stanovovať. Stanovenie
základných mikroorganizmov, zamrazené vzorky sa
postupne lyofilizovali, boli stanovované steroly a iné
parametre.
1.5. Spracovanie dietetického
a socioekonomického dotazníka
Priebežné delenie dotazníkov, ktoré sú odovzdané pri
odbere probandmi. Dietetické dotazníky sú už
rozdávkované a štatisticky sa spracovali.
1.6. Štatistické spracovanie dát
Zakúpený softvér na štatistické analýzy. V rámci
aktivity bola vytvorená databáza. Všetky spracované
parametre sú uložené v databáze.
Výdavky projektu rozdelené na prijímateľa a
partnera

Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera

Výdavky projektu v EUR za prijímateľa SZU:
celkové oprávnené výdavky:
367 404,00
NFP:
367 404,00
vlastné zdroje:
0,00
Výdavky projektu v EUR za partnera STU:
celkové oprávnené výdavky:
120 386,00
NFP:
120 386,00
vlastné zdroje:
0,00

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:
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