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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO
PROJEKTU
Názov projektu

Centrum excelentnosti pre výskum fyziológie
tráviaceho traktu - CEFT

Kód ITMS

26220120001

Prijímateľ

Názov

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Sídlo

Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu
a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce

Partner

Neurolobiologický ústav SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Košice
Košice
Košice

Obec
Košice
Košice
Košice

Číslo

Ulica
Šoltésovej
Pri hati
Bulharská

4-6
10
2-6

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
07/2009
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
04/2011
1 200 969,81
1 200 969,81
0
1 101 641,81
1 101 641,81
0

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľ projektu
Účasť na príprave významných vedeckých projektov
zameraných na výskum v oblasti:
 Zdravie – kvalita života
 Biotechnológie
Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov
Špecifický cieľ projektu 1
Zabezpečiť lepšie podmienky centra excelentnosti pre
prípravu významných vedeckých projektov zameraných na
výskum v oblasti fyziológie tráviaceho traktu
1. Počet publikácií v nekarentovaných
časopisoch
6/6 (100%)

Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

2.

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu – muži
6/2 (300%)

3.

Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu – ženy
15/10 (150%)

4.

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú
podporu – muži
20/17 (117,65)

5.

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú
podporu – ženy
22/14 (137,5%)

Počet výskumníkov iných organizácií, ktorí
využívajú poskytnutú podporu
22/14 (157,14)
1.1 Obstaranie inovatívneho prístrojového
a technologického vybavenia pre pracoviská CEFT
6.

Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity

Cieľ aktivity:
Modernou prístrojovou a technologickou infraštruktúrou
zvýšiť kvalitu výskumného pracoviska CEFT na úroveň
spĺňajúcu podmienky pre vykonávanie excelentného
výskumu v oblasti fyziológie tráviaceho traktu
Výstup aktivity:
Realizácia aktivity vyúsťuje do piatich výstupov:
1.Vybavenie pracoviska ÚFHZ SAV, Šoltésovej 4-6
prístrojmi a technologickým zariadením

2. Vybavenie pracoviska ÚFHZ SAV, Pri hati 10
prístrojmi a technologickým zariadením
3. Vybavenie pracoviska ÚEF SAV, Bulharská 2-6
prístrojmi a technologickým zariadením
4. Vybavenie pracoviska NbÚ SAV, Šoltésovej 4-6
prístrojmi a technologickým zariadením
5. Spoločné prístroje a technologické zariadenia pre
pracoviská CEFT
Naplnenie výstupu:
Pracoviská v rámci projektu boli vybavené špičkovými
prístrojmi.
Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity:
UFHZ SAV 98,95%
NbU SAV 1,05%
1.2 Obstaranie IKT prístrojového vybavenia
a modernizácia IKT sietí pracovísk CEFT
Cieľ aktivity:
Vybavením pracoviska modernou informačnokomunikačnou technológiou a prístrojmi
s interoperabilitou cez vysokorýchlostné komunikačné
siete rozšíriť a zvýšiť kvalitu digitálneho spracovania
dát vrátane ďalšieho rozvoja virtuálnych laboratórií s
diaľkovým prenosom experimentálnych dát pre
pracoviská CEFT pre zavádzanie vyspelých metód vo
výskume.
Výstup aktivity:
Realizáciou aktivity dosiahneme nasledujúce
výstupy:
Nové experimentálne metódy
Kvalitný obrazový záznam
Rýchle a spoľahlivé analýzy
Profesionálne softvérové riadenie
Zmodernizovaná sieť LAN
Modernizácia hardvérového vybavenia
Rozšírenie VoIP komunikácie
Naplnenie výstupu:
Boli zakúpené IKT zariadenia ktoré zmodernizovali
hardvérové vybavenie UFHZ SAV, čím boli naplnené
ciele aktivity
Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity:
UFHZ SAV 80,14%
UEF SAV 10,50%
NbU SAV 9,36%

1.3 Účasť odborných pracovníkov CEFT na
príprave významných národných a medzinárodných projektov
Cieľ aktivity:
Nadväzovanie kontaktov, vytváranie partnerstiev
a príprava významných projektov pre spoločný výskum
na národnej a medzinárodnej úrovni.
Výstup aktivity:
Krátkodobé výsledky dosiahnuté realizáciou
aktivity
 podporí sa existujúca spolupráca na regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni
 vytvorí sa nová národná a medzinárodná sieť
partnerstiev
 zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými sektormi
výskumu a vývoja
 pripravia sa nové projekty zamerané na excelentný
výskum v oblastiach „Zdravie – kvalita života“,
„Biotechnológie“, „Využívanie, ochrana a
reprodukcia biologických zdrojov“
Dlhodobé výsledky dosiahnuté realizáciou aktivity
 transfer výsledkov do praxe
 vyššia kvalita a bezpečnosť potravín
 zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva
 zlepšenie welfare zvierat
 zlepšenie ekonomiky a rozvoj regiónu
Naplnenie výstupu:
Výstupy aktivity boli naplnené v súlade s opisom
projektu
UFHZ SAV: 92,92%
UEF SAV: 3,81%
NbU SAV: 3,27,36%
Výdavky projektu rozdelené na prijímateľa a
partnera

Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera

Výdavky projektu v EUR za prijímateľa UFHZ SAV:
celkové oprávnené výdavky:
1 093 827,99
NFP:
1 093 827,99
Vlastné zdroje:
0
Výdavky projektu v EUR za partnera UEF SAV:
celkové oprávnené výdavky:
51 691,46
NFP:
51 691,46
Vlastné zdroje:
0
Výdavky projektu v EUR za partnera NbU SAV:

celkové oprávnené výdavky
NFP:
Vlastné zdroje:

55 450,36
55 450,36
0

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

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

