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nenávratného finančného príspevku na podporu 
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Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 
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Kód projektu v ITMS2014+ 313011AFG4  

Názov projektu Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej 
verejnej výskumnej infraštruktúry  

Subjekt/prijímateľ pomoci Žilinská univerzita v Žiline  

Partner 1 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky   

Partner 2 Univerzita Komenského v Bratislave  

Financovanie projektu COV 12 199 719,19 Eur 

NFP  11 590 338,03 Eur 

VZ 609 381,16 Eur 

Obdobie realizácie projektu 06/2020 – 06/2023   

Miesto realizácie projektu SR/Žilinský kraj/Žilina  

SR/ Žilinský kraj/Martin  

   SR/ Bratislavský kraj/ Bratislava  

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie  

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 Zdravotníctvo  

Funkčné väzby -  

PREDMET VÝSKUMU 

o Vytvorenie platformy pre manažment biomedicínskych dát poskytovaných Biobankami.   
o Výskum a vývoj v oblasti správy, riadenia a interpretácie biomedicínskych dát pre potreby biobánk a biomedicíny. o 

 Výskum a vývoj v oblasti generovania, archivácie a transferu dát v prostredí Biobanky.   
o Komplexná koordinácia a podpora vzniku systémovej infraštruktúry pre biobanking 
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VÝSTUPY DO PRAXE 

o zlepšenie kooperácie výskumno-vývojových pracovísk biobankingu na národnej a medzinárodnej úrovni,  
o zvýšenie príležitostí zapojenia sa do medzinárodných projektov v rámci medzinárodného networkingu,  
o zvýšenie podpory a rozvoja informačných a testovacích technológií v rámci biobankingu,  
o zlepšenie prevencie zdravia so širokými možnosťami výstupov štruktúrovaných a štatistických údajov ako napr.  

lokalizácia výskytu ochorení, typ ochorení, rozsah výskytu ochorení a pod.,  
o zavedenie automatizácie do procesov vrátane zberu a ukladania dát biomedicínskeho výskumu a vývoja s cieľom 

zjednodušenia a zefektívnenia využitia biologickej vzorky a jej dát,   
o zavedenie jednotného systému správy informácií - vstupnej platformy manažmentu klinického a laboratórneho 

systému, 
o štandardizácia a systematizácia v postupoch týkajúcich sa zberu, spracovania a uchovávania dát biologických vzoriek  

                     ako aj ich následného využívania 

o zapojenie sa do národných technologických platforiem,  

 

 

 

 

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

 

Projekt je unikátny v celom rozsahu. Je zameraný na tzv. digitálny banking medicínskych dát, ktoré budú 

súvisieť  s konkrétnou vzorkou biologického materiálu. Ide o dáta z nemocničných informačných systémov 

– klinické  anonymizované dáta, dáta z laboratórneho informačného manažment systému, dáta z 

výskumného  informačného systému a dáta z PACSu. Získané dáta budú analyzované bioinformaticky, 

bioštatisticky a môžu  byť na ne aplikované algoritmy umelej inteligencie. Digitálna biobanka zároveň 

podporí aj možnosť tvorby tzv. digitálnej patológie, čo je v prostredí SR unikátna záležitosť. 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Téma 3 - Efektívna centralizácia a uskladnenie vzoriek dát, 

štandardizácia a zavedenie celoplošných kritérií, postupov, 

harmonizácia IT systémov pri ďalšom uchovávaní, registrovaní  

a následnom transfere dát do dátovej biobanky Téma 

obsahuje tieto aktivity:  

- spracovanie a analýzu obrazových dát (PACS) ako 

doplnkových informácií k biologickému materiálu,  

- identifikácia a klasifikácia tkaniva ako celku, jeho zloženia, 

druhov buniek a ich štruktúr v obrazových dátach pomocou 

metód strojového učenia (Support Vector Machine, Neural 

Networks - deep learning, a pod.),  

- vytváranie modelov/kolekcií zdravej populácie a pacientov 

reprezentujúcich jednotlivé ochorenia,  

- modelovo orientovaná kontextová analýza dát,  

- analýza génových sekvencií a spôsoby efektívneho 

prehľadávania DNA reťazca a jeho fragmentov,  

- aplikácia metód dolovania dát nad databázami biobanky,  

vývoj aplikácií pre správu a vizualizáciu analyzovaných dát s 

podporou databáz.  

 



 

 

 
 

 

 

Partner 2 – Univerzita Komenského v Bratislave   

Výskumná aktivita 1 –  Nezávislý výskum a vývoj v oblasti 

generovania, archivácie a transferu dát v prostredí Biobanky  Téma 

1 -  Výskum a vývoj v oblasti generovania, archivácie a transferu dát 

v prostredí Biobanky  Téma obsahuje tieto aktivity:  

- vypracovanie a implementácia kritérií generovania dát potrebných 

pre zaznamenanie a zistenie k odberu  biologického materiálu u 

zdravej populácie a pacientov vrátane zavedenia týchto štandardov 

do legislatívy, podpora pri získavaní vzoriek dát a vzniku 

registrov/databáz „digitálnych“  tkanív a vzoriek, vytvorenie vedecko-

výskumnej platformy pre správu vzoriek biologického materiálu, 

- analýza vygenerovaných  dát  najnovšími  prístupmi a 

postupmi,  

- realizácia konkrétnych vedecko-výskumných úloh (nových štúdií) s 

cieľom následnej optimalizácie a validácie dát,  

- tvorba molekulových a genetických profilov vybraných nádorových 

a raritných ochorení, 

- tvorba integrovaných genomických a iných „omických“ dát 

- získavanie dát v reálnom čase a ich rýchle zdieľanie s ďalšími 

výskumníkmi v rámci konzorcia i mimo neho, 

- koordinácia zdieľania a využívania údajov, 

- štatistické analýzy výsledkov 

- tvorba personalizovaných postupov v diagnostike a liečbe závažných 

ochorení 

- tvorba prediktívnych modelov závažných ochorení. 

 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Žilinská univerzita v Žiline  

  

webové sídlo: www.uniza.sk   

  
 
 
 

Partner 2 – Univerzita Komenského v Bratislave  

  

webové sídlo: www.uniba.sk  

 

   Partner 1 – Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky   

  

   webové sídlo:  

   www.health.gov.sk   

                                     Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 
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