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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO
PROJEKTU
Názov projektu

Aplikačné centrum pre ochranu ľudí, zvierat
a rastlín pred parazitmi

Kód ITMS

26220220018

Prijímateľ

Názov

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

Sídlo

Hlinkova 3, 040 01 Košice

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

2 Podpora výskumu a vývoja
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných
výskumom a vývojom do praxe

Opatrenie
Partner

-

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Košice

Obec
Košice – Staré Mesto

Ulica
Puškinova

Číslo
6

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
10/2009
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
06/2013
372 191,60
372 191,60
0,00
270 557,80
270 557,80
0,00

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľ projektu
Vybudovanie a prevádzka aplikačného centra pre
ochranu pred parazitmi, ktoré umožní rýchly prenos
poznatkov z prostredia akademickej sféry do praxe
Špecifický cieľ projektu 1
Technické vybavenie centra pre transfer poznatkov pre
ochranu pred parazitózami ľudí, zvierat a rastlín do

zdravotníckej, veterinárnej a poľnohospodárskej praxe
Špecifický cieľ projektu 2
Certifikácia a akreditácia a prevádzka špecializovaného
pracoviska.

1. Objem finančných prostriedkov poskytnutých
na projekty venované problematike
zdravotného stavu obyvateľstva (v EUR)
105 951,86/93 380,8 (113,46 %)

2. Objem finančných prostriedkov poskytnutých
na projekty venované problematike životného
prostredia (v EUR)
105 951,86/144 168,3 (73,49 %)

3. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch
7/6 (116,67 %)

4. Počet publikácií v nekarentovaných
Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

časopisoch
7,4/4 (185 %)

5. Počet realizovaných nástrojov na propagáciu
výskumu a vývoja a popularizáciu ich
výsledkov v širšej verejnosti
6/3 (200 %)

6. Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích
centier
1/1 (100 %)

7. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
1/1 (100 %)

8. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - ženy
2/1 (200 %)
Aktivita 1.1 Stavebné úpravy priestorov centra
Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity

Cieľ aktivity:
Získanie bezpečných laboratórnych, administratívnych
a sociálnych zariadení, umožňujúcich bezproblémovú
prevádzku špecializovaných pracovísk.
Výstup aktivity:
Zrekonštruované priestory v budove na Puškinovej
ulici, konkrétne v severnom krídle budovy, na 1. NP

a 2. NP.
Realizácia
uvedenej
aktivity
je
nevyhnutným
predpokladom pre splnenie základných podmienok
(rozmery a hygiena) pre získanie certifikačných
a akreditačných osvedčení o vhodnosti prevádzky
špecializovaných pracovísk.
Rekonštrukcia priestorov je nevyhnutná pred samotnou
inštaláciou
nového
technologického
vybavenia
určeného na diagnostiku a prevenciu ľudských
tkanivových helmintóz, helmintozoonóz a parazitóz
rastlín.
Naplnenie výstupu:
V septembri 2010 sa ukončili stavebné práce –
udržiavacie práce pre vytvorenie podmienok pre
inštaláciu a prevádzku prístrojov a zariadenia projektu.

Aktivita 1.2 Nákup prístrojového a materiálového
vybavenia centra
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je laboratórne vybavenie
špecializovaných pracovísk presnou prístrojovou
technikou
Výstup aktivity:
Vybavenie špecializovaných pracovísk príslušným
prístrojovým a materiálnym vybavením prinesie:
- možnosť zvýšiť náročnosť výskumných úloh,
- zvýšenie kvality a kvantity výskumu,
- zlepšenie
konkurencieschopnosti
v oblasti
výskumu,
- zlepšenie prepojenia teórie s praxou,
- certifikáciu pracoviska.
Naplnenie výstupu:
Aktivita riadne ukončená. Všetky prístroje a zariadenia
boli obstarané a sprevádzkované.

Aktivita 2.1 Špecializované pracovisko pre
diagnostiku a prevenciu ľudských tkaninových
helmintóz
Cieľ aktivity:
Vytvorenie, certifikácia a akreditácia a následná
prevádzka špecializovaného pracoviska pre
diagnostiku a prevenciu ľudských tkaninových
helmintóz
Výstup aktivity:
Vybavenie, certifikácia a akreditácia Špecializovaného
pracoviska pre diagnostiku a prevenciu ľudských

tkanivových helmintóz prinesie:
- certifikáciu metód a akreditáciu pracoviska a z toho
plynúce,
- zvýšenie kvality a kvantity výskumu ako aj hodnoty
jeho výstupov,
- možnosť
kontinuálne
zvyšovať
náročnosť
vedeckých úloh v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami,
- zlepšenie konkurencieschopnosti v oblasti výskumu
a realizácie jeho výstupov v praktickej oblasti
zlepšenie prepojenia teórie s praxou.
Naplnenie výstupu:
Na základe splnenia všetkých podmienok SNAS
a odstránenia zistených nedostatkov bolo pracovisku
dňa 18.12.2012 udelené Osvedčenie o akreditácii č. S327. Boli dodané chemikálie a zahájená skúšobná
laboratórna činnosť. Bolo realizované:
- aktuálna štandardizácia a validácia metód použitím
nových chemikálií (šarží) a spotrebného materiálu,
validácia novo zakúpených ELISA setov na
diagnostiku Echinococcus spp. u ľudí.
- vyšetrenie kontrolných vzoriek sér po
znovunastavení metód špecializovaného
pracoviska pre ľudské tkanivové helmintózy (ĽTH)
s overeným výsledkom na echinokokózu
- externá kontrola kvality (medzilaboratórne
porovnanie) za účelom dokladovania spoľahlivosti
používanej metodiky,
- preskúmanie manažmentom na všetky prvky
systému kvality v súlade s plánom „Stratégia
kontroly systému manažérstva kvality AC PaÚ“.

Aktivita 2.2 Špecializované pracovisko pre
diagnostiku a prevencii helmitozoonóz
Cieľ aktivity:
Vytvorenie, certifikácia a akreditácia a následná
prevádzka špecializovaného pracoviska pre
diagnostiku a prevenciu helmitozoonóz
Výstup aktivity:
Vybavenie, certifikácia a akreditácia Špecializovaného
pracoviska pre diagnostiku a prevenciu parazitozoonóz
prinesie:
- certifikáciu metód a akreditáciu pracoviska a z toho
plynúce:
- zvýšenie kvality a kvantity výskumu ako aj hodnoty
jeho výstupov
- možnosť
kontinuálne
zvyšovať
náročnosť
vedeckých úloh v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami

- zlepšenie konkurencieschopnosti v oblasti výskumu
a realizácie jeho výstupov v praktickej oblasti
- zlepšenie prepojenia teórie s praxou
Naplnenie výstupu:
Na základe splnenia všetkých podmienok SNAS
a odstránenia zistených nedostatkov bolo pracovisku
dňa 18.12.2012 udelené Osvedčenie o akreditácii č. S327. Boli dodané chemikálie a zahájená skúšobná
laboratórna činnosť. Bolo realizované:
- aktuálna štandardizácia a validácia metód použitím
nových chemikálií (šarží) a spotrebného materiálu,
nastavenie metódy umelého trávenia vzoriek na
vyšetrovanie trichinel,
- vyšetrenie kontrolných vzoriek po znovunastavení
metód špecializovaného pracoviska pre
helmintozoonózy na trichinelózu,
- externá kontrola kvality (medzilaboratórne
porovnanie) za účelom dokladovania spoľahlivosti
používanej metodiky,
- preskúmanie manažmentom na všetky prvky
systému kvality v súlade s plánom „Stratégia
kontroly systému manažérstva kvality AC PaÚ“
(položky 4.12 Príručky kvality – Preventívna
činnosť, vychytanie nezhôd pri vykonávaní rutinnej
činnosti),
- príprava na medzinárodný mezilaboratórny test
spôsobilosti na vyšetrovanie trichinel tráviacou
metódou pripravovaný Európskym referenčným
laboratóriom pre parazity, Rím, Taliansko.

Aktivita 2.3 Špecializované pracovisko pre
diagnostiku a prevencii parazitóz rastlín
Cieľ aktivity:
Vytvorenie, certifikácia a akreditácia a následná
prevádzka špecializovaného pracoviska pre
diagnostiku a prevenciu parazitóz rastlín
Výstup aktivity:
Vybavenie, certifikácia a akreditácia Špecializovaného
pracoviska pre diagnostiku a prevenciu parazitóz
rastlín prinesie:
- certifikáciu metód;
- zvýšenie kvality a kvantity výskumu ako aj hodnoty
jeho výstupov;
- možnosť
kontinuálne
zvyšovať
náročnosť
vedeckých úloh v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami;
- zlepšenie konkurencieschopnosti v oblasti výskumu
a realizácie jeho výstupov v praktickej oblasti
zlepšenie prepojenia teórie s praxou.

Naplnenie výstupu:
Zakúpili sa chemikálie a spotrebný materiál
z prostriedkov projektu, ktoré boli využité na overenie
metodík a prístrojov v rámci riešenia projektu.
Pokračovalo sa v skúšobnej prevádzke vyšetrovaním
pôdnych a parazitických nematód rastlín v rôznych
typoch ekosystémov a to ich izoláciou z pôdy,
prípravou trvalých glycerínových preparátov
a identifikáciou na prístrojoch (mikroskop,
stereomikroskop) zakúpených s finančných
prostriedkov projektu.
Bola vykonaná zahraničná pracovná cesta v rámci
výmeny skúseností a prezentácie výsledkov projektu
na „12th Central European Workshop on Soil Zoology,
České Budějovice, 8-11.apríl 2013 (položka 2.E.2.3.).
Pokračovalo sa v písaní vedeckých publikácií spolu
s ich zaslaním do redakcii časopisov, revíziách na
základe oponentských posudkov pre ich uverejnenie.

Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera

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