
Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve 

 

1. Prehľad aktivít členov partnerstva 

 

Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov 
so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia 

ITMS2014+ kód projektu: 313010ATA2 

 

Aktivity 
% podiel partnera na 

oprávnených 
výdavkoch na danú 

aktivitu 
Hlavný partner: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 
 Uveďte číslo a názov aktivity  
313ATA200001 Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 

(trvanie aktivity 09/2020 – 06/2023), miesto realizácie 
aktivity 

100% 

   
Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
313ATA200002 Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 

– 15% flexibilita 
100% 

   
   
Partner n:1 (uveďte názov subjektu) 
 Uveďte číslo a názov aktivity  
   
   
 

 

 

 
1 V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov 



2. Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

 
 

Merateľný ukazovateľ Merná 
jednotka 

Cieľová 
hodnota 

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných 
subjektoch/podnikoch FTE 1,0 
Hlavný partner: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 
313ATA200001 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 
(trvanie aktivity 09/2020 – 06/2023), miesto realizácie aktivity FTE 1,0 

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
313ATA200002 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 – 
15% 
flexibilita 

FTE 0,0 

 
P0280 Počet podaných patentových prihlášok počet 1,0 
Hlavný partner: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 
313ATA200001 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 
(trvanie aktivity 09/2020 – 06/2023), miesto realizácie aktivity počet 0,0 

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave   
313ATA200002 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 – 
15% flexibilita počet 1,0 

 
P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií počet 2 
Hlavný partner: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.   
313ATA200001 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 
(trvanie aktivity 09/2020 – 06/2023), miesto realizácie aktivity počet 1,0 

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave   
313ATA200002 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 – 
15% flexibilita počet 1,0 

 
P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva počet 1 
Hlavný partner: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.   
313ATA200001 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 
(trvanie aktivity 09/2020 – 06/2023), miesto realizácie aktivity počet 0,0 

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave   
313ATA200002 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 – 
15% flexibilita počet 1,0 

 
P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu počet 17 
Hlavný partner: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.   
313ATA200001 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 
(trvanie aktivity 09/2020 – 06/2023), miesto realizácie aktivity počet 15,0 

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave   
313ATA200002 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 – 
15% flexibilita počet 2,0 

 
PCV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s 
pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov počet 2 
Hlavný partner: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.   
313ATA200001 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 
(trvanie aktivity 09/2020 – 06/2023), miesto realizácie aktivity počet 1,0 

Partner 1: Slovenská technická univerzita v Bratislave   
313ATA200002 - Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diagnostiky COVID 19 – 
15% flexibilita počet 1,0 

 


