
 

 

 
 

  

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v 
oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10  

Kód projektu v ITMS2014+ 313011T578 

Názov projektu Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie 

Subjekt/prijímateľ pomoci Technická univerzita v Košiciach  

Partner 1   

Financovanie projektu COV  1 253 630,00€ 

NFP   1 190 948,50€ 

VZ 62 681,50 € 

Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019 

Miesto realizácie projektu SR/východoslovenský kraj/Košice 

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 Zdravotníctvo 

Funkčné väzby C31, C32 - Výroba nábytku, iná výroba C21 - Výroba základných 
farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov C20 - Výroba 
chemikálií a chemických produktov 

PREDMET VÝSKUMU 

 Výskum a vývoj v oblasti produktov a služieb pre monitorovanie vplyvu rizikových faktorov, zložiek 
životného a pracovného prostredia na zdravie s cieľom rozšíriť poznatky v tejto oblasti a lepšie 
porozumieť daným témam 

 Výskum a vývoj smerovaný na komplexné hodnotenie environmentálnej bezpečnosti budov a ich 

prostredia na základe monitorovania rizikových faktorov v prostredí budov a ich okolia s dôrazom na 

návrh postupu hodnotenia aplikovateľného v podmienkach SR pre zlepšenie zdravotného stavu 

obyvateľov 

VÝSTUPY DO PRAXE 

KARTA PROJEKTU 



 

 

 

Metodika komplexného hodnotenia environmentálnej bezpečnosti budov a ich prostredia, ktorá bude 

významná z hľadiska zabezpečenia zdravia a výkonnosti ich užívateľov vo väzbe na udržateľné 

navrhovanie, výstavbu a prevádzku budov 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

Dlhodobý špičkový výskum, ktorý tvorí kľúčový základ pre dosiahnutie udržateľnosti budov a súčasne 

zabezpečuje vysokú kvalitu životného prostredia, doposiaľ na Slovensku absentuje. Unikátnosť tohto 

projektu preto spočíva v dlhodobom integrovanom výskume zameranom na monitorovanie a posudzovanie 

budov a ich okolitého prostredia s cieľom udržateľného navrhovania, výstavby a prevádzky budov a so 

zreteľom na vyššie požiadavky na ochranu, spokojnosť, komfort a výkonnosť ich užívateľov.  

 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Technická univerzita v Košiciach 
Výskumná aktivita 1 -  Návrh metodiky komplexného hodnotenia 
environmentálnej bezpečnosti budov a ich prostredia z hľadiska 
zabezpečenia zdravia a ich užívateľov   
 
Téma 1 -  Analýza rizikových faktorov ako parametrov zdravého 
bývania a pracovného prostredia 
 
Téma 2 -  Vplyv prevádzky budov na zdravie a bezpečnosť užívateľov 
 
Téma 3 -  Rizikové faktory zložiek životného prostredia v okolí budov 
a ich dopady na zdravie    
 
Téma 4 -  Monitoring rizikových faktorov zložiek životného prostredia 

v okolí budov a predchádzanie ich dopadom na zdravie 
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INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Technická univerzita v Košiciach  
 
 
http://www.tuke.sk 
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