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EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 
technológie 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/ 1.2.1-08 

Kód projektu v ITMS2014+ 313011V446 

Názov projektu Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových 
ochorení a jej vplyv na kvalitu života 

Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita Komenského v Bratislave 

Partner 1 Anima Group, s.r.o. 

Partner 2 BIOHEM, spol. s r. o. 

Partner 3 Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

KARTA PROJEKTU 
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Partner 4 Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied 

Partner 5 IPESOFT spol. s r. o. 

Partner 6 Lambda Life a.s. 

Partner 7 MABPRO, a. s. 

Partner 8 Martinské bioptické centrum, s. r. o. 

Partner 9 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Partner 10 Žilinská univerzita v Žiline 

Financovanie projektu COV 12 773 810,99 EUR 

NFP  10 698 305,91 EUR 

VZ 2 075 505,08 EUR 

Obdobie realizácie projektu 09/2019 - 06/2023 

Miesto realizácie projektu Slovenská republika 
Košice I – Košice – mestská časť Staré Mesto  
Košice II – Košice – mestská časť Západ 
Nitra – Nitra  
Trenčín – Trenčín  
Martin – Martin  
Žilina – Žilina  
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Bratislava I – Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
Bratislava IV – Bratislava – mestská časť Karlova Ves 

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 Zdravotníctvo 

Funkčné väzby - 

Predmet výskumu 
Výskum a vývoj v rámci predkladaného projektu je zameraný na produktovú znalostnú oblasť „Produkty a služby 
personalizovanej diagnostiky vrátane testov využívaných v "omics" medicíne“ v rámci domény „Zdravie obyvateľstva a 
zdravotnícke technológie“ a zameraný na produktovú líniu „Digitálne modely, vrátane modelovania biologických systémov a 
vzťahov v nich a predikčných modelov“. 
 
Aktivita č. 1: Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametrických a multidisciplinárnych analýz vybraných 
solídnych nádorov  
Cieľom aktivity je dosiahnuť signifikantnú zmenu doteraz používaných štandardných diagnostických a terapeutických postupov 
u pacientov s najčastejšími nádorovými ochoreniami v SR (karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva a karcinóm pľúc) tak, 
aby im bol umožnený prístup k validovanej a európskymi regulačnými inštitúciami schválenej komplexnej molekulárno-
patologickej a genetickej diagnostike ich ochorení vytvorením  nových diagnostických algoritmov, tým aj prístup k cieleným 
liečebným postupom, a súčasne umožniť identifikáciu nových cieľov vhodných pre vývoj nových liečiv.   
 
 
Aktivita č. 2: Metylómové profilovanie 
Cieľom aktivity je dosiahnuť signifikantnú zmenu doteraz používaných štandardných diagnostických a terapeutických postupov 
u pacientov s najčastejšími nádorovými ochoreniami v SR (karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva a karcinóm pľúc) tak, 
aby im bol umožnený prístup k validovanej a európskymi regulačnými inštitúciami schválenej komplexnej molekulárno-
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patologickej a genetickej diagnostike ich ochorení vytvorením  nových diagnostických algoritmov, tým aj prístup k cieleným 
liečebným postupom, a súčasne umožniť identifikáciu nových cieľov vhodných pre vývoj nových liečiv.   
 
Aktivita č. 3:  Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja diagnostických zariadení 
Cieľom je skúmanie a návrh optimálneho a efektívneho využitia expertných počítačových systémov v oblasti medicíny 
aplikovaním kognitívnych metód a paradigiem umelej inteligencie pri návrhu algoritmov hĺbkovej analýzy a spracovania veľkého 
množstva laboratórnych a klinických dát (vrátane údajov získaných z analýz tekutej biopsie) za účelom skvalitňovania 
diagnostiky nádorových ochorení (WP1). Ďalším cieľom je aplikácia počítačovej simulácie toku biologického materiálu cez 
sortrovacie zariadenia (WP2).  
 
Aktivita č. 4:  Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej analýzy mononukleárnych leukocytov 
(MNL) periférnej krvi pacientov 
Predikcia výsledkov liečby karcinómov prsníka diferenciálnou analýzou proteómu MNL periférnej krvi pacientov po každom 
cykle chemoterapie. Predikcia rekurencie ochorenia pomocou monitorovania úspešnosti liečby a jej následná modifikácia na 
základe zmeny proteómu MNL spolu so znížením potreby nešpecifickej chemoterapie a negatívneho cytopatického efektu liečby 
na organizmus. 
 
Aktivita č. 5:   Modelovanie demografických trendov a celospoločenských efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 
Návrh regionálneho modelu výskytu nádorových ochorení a projekcia národohospodárskych, zdravotných a sociálnych efektov 
včasnej diagnostiky a liečby pre SR. 
 
Aktivita č. 6:   Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka 
na terapiu. Klinická validácia selektovaných biomarkerov. 
Cieľom aktivity bude identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických biomarkerov odpovede TNBC (triple-negative 
breast cancer) buniek na terapiu prostredníctvom cytostatík, monoklonových protilátok (MAb) a ich vzájomnej kombinácie. Budú 
použité dobre charakterizované TNBC modelové bunkové línie a selektované biomarkery budú následne validované na 
štatisticky významnom súbore pacientiek s touto diagnózou.  
 
Aktivita č. 7:  Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie 
Vytvorenie optimálneho panelu markerov na cytometrické analýzy CTC/CSC pre vybrané typy nádorových ochorení a v 
spolupráci s členmi konzorcia vytvorenie algortimu prispievajúceho k diagnostike, monitoringu vývoja ochorenia a efektu terapie. 
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Aktivita č. 8: Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie 
Cieľom je validácia hypotézy, podľa ktorej korelovanie fenotypových markerov CTC/CSC identifikovaných za pomoci vybraných 
cytometrických panelov s proteínovými profilmi expresie exozómov a s výsledkami analýz členov konzorcia, ako sú analýzy 
c(f)tDNA, IHC analýzy tkanív (biopsie aj rebiopsie), analýzy perzistujúcich a/alebo novovzniknutých alterácií DNA (kvalitatívne 
a/alebo kvantitatívne) v procese konvenčnej liečby, cielenej biologickej liečby a/alebo imunoterapie umožňuje predikciu 
zlyhávania liečby, resp. vzniku rezistenie a/alebo progresie ochorenia pred klinickou manifestáciou tejto zmeny. 
 
Aktivita č. 9: Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA 
IX) v karcinómoch prsníka 
Cieľom je validácia prediktívnej a prognostickej hodnoty tkanivovo asociovanej CA IX a solubilnej CA IX u pacientok s 
karcinómom prsníka. 
 
Aktivita č. 10:  Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického vyšetrenia vybraných solídnych zhubných 
nádorov-najčastejších nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka pre klinickú prax 
Validácia časovo a ekonomicky optimálneho postup diagnostiky  troch druhov najčastejších malígnych nádorov v populácii 
občanov SR  - pľúcneho karcinómu so zameraním na jeho nemalobunkové typy, kolorektálneho karcinómu podľa jeho tzv. 
„sideness“ a prsníkového karcinómu so zameraním na tzv. triple-negatívne typy, postupu orientovaného na 
koreláciu  morfologických, fenotypových a genotypových parametrov získaných analýzou bioptického materiálu, a to klasickej 
tkanivovej a komplementárne aj tekutej biopsie pacientov. 
 
Aktivita č. 11:  Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax 
Cieľom je validácia hypotézy, podľa ktorej génové analýzy cftDNA získané tzv. tekutou biopsiou pacienta v procese cielenej 
biologickej liečby a/alebo imunoterapie umožňujú predikciu zlyhávania liečby, resp. vzniku rezistencie a/alebo progresie 
ochorenia pred klinickou manifestáciou tejto zmeny. 
 
Aktivita č. 12:  Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – komparatívna štúdia 
Cieľom aktivity je identifikácia podobností medzi spontánnym nádorom prsnej žľazy a ľudským CaM v súvislosti s možnosťou 
využitia psa so spontánnym nádorovým ochorením ako modelu pre štúdium humánneho CaM 
 
Aktivita č. 13:  Vývoj  modelu CRC u psov 
Cieľom je vyvinúť model alebo návrh modelu kolorektálneho karcinómu u psov.  
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Aktivita č. 14:  Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických pacientov. 
Cieľom je navrhnúť vhodnú SW a HW architektúru aplikačného servera pre účely zberu dát v rámci manažmentu starostlivosti 
o onkologického pacienta. Navrhnúť prezentačnú a riadiacu vrstvu aplikačného servera pre správu s dátami. 
 
Aktivita č. 15:  Realizácia aplikačného prostredia pre manažment onkologických pacientov 
Zrealizovať vhodnú SW a HW architektúru aplikačného servera pre účely zberu dát v rámci manažmentu starostlivosti 
o onkologického pacienta. Zrealizovať prezentačnú a riadiacu vrstvu aplikačného servera pre správu s dátami. 
 
Aktivita č. 16:  Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo nepoškodených bunkových suspenzií 
s vysokou viabilitou zo vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 
Testovanie a overovanie systémov prípravy vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových suspenzií zo vzoriek nádorového 
tkaniva vrátane tkaniva konzervovaného v parafínových bločkoch (FFPE). Nízkoobjemové multiparametrické vysokorýchlostné 
sortrovanie takto pripravených bunkových suspenzií na báze fluorochróm-značených monoklonálnych protilátok, resp. 
magneticky značených monoklonálnych protilátok. 
 
Aktivita č. 17:  Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického sortrovania vitálnych a epitopovo 
nepoškodených  bunkových subpopulácií  karcinómu prsníka 
Aplikácia systémov prípravy vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových suspenzií zo vzoriek nádorového tkaniva 
karcinómu prsníka. Identifikácia povrchových biomarkerov typických pre kmeňové nádorové bunky karcinómu prsníka a ich 
následné sortrovanie. 
 
 

Výstupy do praxe 
Obsahovo je projekt priamo naviazaný na doménu č.4 RIS3 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, hlavný trend: 

Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny. Výsledky a výstupy projektu 

budú v plnom rozsahu využité v hlavnom NACE odvetví danej domény, ktorým je zdravotníctvo. 

Vzhľadom k tomu, že počas riešenia projektu bude k dispozícii veľké množstvo veľkoobjemových dát, ambíciou je aj využiť tieto 

dáta v procesoch bioinformatiky, prediktívnych a simulačných analýz v tvorbe a aplikáciách výpočtových modelov, spolu 
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s mechanizmami umelej inteligencie, neurónových sietí spolu s mechanizmami umelej inteligencie a strojového učenia pre 

podporu personalizovaného prístupu k terapii.  

Projekt má potenciálne vysoké sociálno-ekonomické dopady. Onkologické ochorenia patria medzi najčastejšiu príčinu úmrtí na 

Slovensku. Súčasťou projektu bude tvorba regionálnych prognóz výskytu onkologických ochorení, projekcia siete kapacít na 

liečbu týchto ochorení, ako aj projekcia perspektívnych výnosov a národohospodárskych efektov v prípade zavedenia 

efektívnych liečebných postupov do klinickej praxe. 

 

Dávame do pozornosti...... (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu) 
Projekt svojim komplexným zameraním predstavuje unikátny prístup realizácie state-of-the-art VaV aktivít s komplexným 

projektovaním potrieb zdravotníckych výkonov a možných národohospodárskych efektov.  

Rôznorodosť a „individualita“ jednotlivých nádorov v rámci jedného ochorenia dáva priestor pre personalizované 
diagnosticko/terapeutické aplikácie a individuálny výber liečby pre pacientov. Dizajn projektu je unikátny najmä vzhľadom k jeho 
komplexnosti – pokrýva oblasť diagnostiky, prognostiky a liečby vybraných solídnych nádorových ochorení s cieľom vytvoriť 
nové, originálne a zároveň medzinárodne akceptovateľné postupy v týchto oblastiach.   
 
Výsledky výskumu sa odrazia najmä v „state-of –the –art“ starostlivosti a rozšírení spektra a kvality služieb poskytovaných 
onkologickým pacientom a ich rodinám. Inovácie v diagnostike a terapii navrhnuté v projekte zlepšia existujúcu starostlivosť 
o onkologického pacienta, zlepšia kvalitu života a môžu ho signifikantne predĺžiť. Zároveň zlepšia možnosti pacienta vo 
využívaní unikátnych postupov diagnostiky a liečby. 

 

 
 
 
 

Odborné aktivity projektu 
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Subjekt/ prijímateľ pomoci -  Univerzita Komenského 
v Bratislave 
 
Aktivita č. 1 - Verifikácia vybraných metód v procesoch 
multiparametrických a multidisciplinárnych analýz vybraných 
solídnych nádorov  
 
Bude sa jednať o prelomovú zmenu v manažmente onkologických 
pacientov na všetkých funkčných úrovniach realizácie unikátnej 
individuálnej cielenej diagnostiky a liečby v celej svojej šírke. 
Konkrétne pôjde o: 
1. nábor/výber pacientov 
2.zadefinovanie a výber škály biomarkerov a metódy jeho      
stanovenia na základe vlastností biomarkera 
3.detekcia vybraných biomarkerov, hodnotenie ich aktivity       
v rôznych štádiách ochorenia 
4.personalizovaná terapia s prístupom „one-stay-treatment“, 
a cielenú personalizovanú chemo, rádio, imunoterapiu s biologickou 
liečbou. t. j. nový prístup a orientáciu na tzv. „precise targeted 
individual„ terapiu solídnych karcinómov. 
5.stanovenie a validácia panelu biomarkerov pre zavedenie do 
štandardnej zdravotnej starostlivosti  

 
Aktivita č. 2: Metylómové profilovanie  
Cieľom aktivity je dosiahnuť signifikantnú zmenu doteraz 
používaných štandardných diagnostických a terapeutických 
postupov u pacientov s najčastejšími nádorovými ochoreniami v SR 
(karcinóm prsníka, karcinóm hrubého čreva a karcinóm pľúc) tak, 
aby im bol umožnený prístup k validovanej a európskymi 
regulačnými inštitúciami schválenej komplexnej molekulárno-
patologickej a genetickej diagnostike ich ochorení 
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vytvorením  nových diagnostických algoritmov, tým aj prístup k 
cieleným liečebným postupom, a súčasne umožniť identifikáciu 
nových cieľov vhodných pre vývoj nových liečiv.   

 
 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  Univerzita Komenského v 
Bratislave 
 
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

profil 
Skúsenosti: špičkový odborník v odbore patologická anatómia, 
koordinátor celoslovenských programov centralizovanej bioptickej 
diagnostiky; patológ-konzultant pre onkologické ústavy v SR (NOÚ 
Bratislava, OÚ sv. Alžbety v Bratislave, VOÚ Košice); riešiteľ 
viacerých medzinárodných a národných vedeckých projektov.  

Ocenenia: Laureát 21. ročníka Krištáľového krídla za Medicínu 
a vedu v SR v r. 2017. Ako jediný slovenský patológ sa stal 
spoluautorom celoeurópskeho projektu pod gesciou European 
Society of Pathology - tvorby elektronickej a knižnej verzie 
ENCYCLOPEDY of PATHOLOGY, do ktorej bol prizvaný napísať 6 
kapitol. 
Bibliografia: 1106 publikácií, 1284 citácií ( z toho celkový počet [o1] 
a [o2] ohlasov je 925), HI 14 

 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
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profil 
Skúsenosti: pedagogicko-výskumný a riadiaci pracovník v oblasti 
prírodných vied, biotechnológií a biomedicíny, zodpovedný za 
riadenie veľkých projektov vedy a výskumu aj v rámci EÚ, riadenie 
pracovných výskumných kolektívov, skúsenosti z práce vedeckých 
rád a vedeckých kolégií, riadenie výrobných procesov; expert 
v oblasti biotechnológie, molekulárnej biológie, biochémie, 
mikrobiológie, bioinformatiky, informatiky, duševného vlastníctva 
a vedecko-technického prenosu poznatkov do praxe,  predseda 
spoločnosti FEBS za SR, EMBL splnomocnec za SR, podpredseda 
Československej biochemickej spoločnosti. Ocenenia:  European 
Projects Award (2014). Bibliografia: 110 publikácií, 906 citácií, H 
index = 14 

RNDr. Tomáš Szemes, PhD. 
Profil 
Skúsenosti: odborný asistent, vedecký pracovník, vedúci oddelenia 
Genomiky a bioinformatiky, riaditeľ pre výskum a vývoj; člen 
Európskej spoločnosti humánnej genetiky, člen European 
Hereditary Tumor Group, člen Faculty 1000 - odborník pre 
prenatálnu genetiku. Ocenenia: International patent granted by EPO 
on non-invasive prenatal detection of aneuploidies (2018). 
Bibliografia: 45 publikácií, 333 citácií, H index=12  

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  
profil 
V súčasnosti nominovaná za SR do projektu COST - "Indentifying 

Biomarkers Through Translational Research for Prevention and 

Stratification of Colorectal Cancer". Študovala biológiu so 

zameraním na molekulovú biológiu a genetiku na  Univerzite 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opii.gov.sk/
http://www.opvai.sk/
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Martina Luthera v Halle, Nemecko.   Počas svojej profesionálnej 

kariéry sa venuje hlavne molekulovej biológii, genetike 

a epigenetike nádorov a vývoju nových metód pre cielenú nádorovú 

terapiu a molekulovú diagnostiku dedičných nádorových 

syndrómov. K najvýznamnejším prínosom patria objav nového 

exónu a aberantného zostrihu  génu APC a výskum DNA metylácie 

ľudských nádorov.  Je autorkou alebo spoluautorkou 31  

originálnych vedeckých  a prehľadových prác  publikovaných 

v indexovaných časopisoch, z toho 24 v časopisoch indexovaných 

v Current Contens s citačným ohlasom v registrovaných citačných 

indexoch (SCI a SCOPUS) 236 (HI=11). Je členkou Slovenskej 

spoločnosti lekárskej genetiky, Európskej spoločnosti lekárskej 

genetiky a Európskej asociácie na výskum rakoviny. 

doc. MUDr. Kamil Biringer PhD.  

Profil 

Skúsenosti: vysokoškolský pedagóg, docent v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo, prednosta Gynekologicko – pôrodníckej kliniky JLF 
UK, člen Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti. 
Bibliografia: 207 citácií, 39 publikácií, H index = 7 

 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

Profil 

Skúsenosti: profesorka v odbore lekárska biológia, riaditeľka 

Martinského centra pre biomedicínu – jedinečnej výskumno- 

vývojovej infraštruktúry najvyššej kvality s excelentným 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opii.gov.sk/
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prístrojovým vybavením. Prodekanka pre pedagogickú činnosť 

v študijnom odbore všeobecné lekárstvo pre štúdium v anglickom 

jazyku a zahraničné vzťahy. Je členka a editorka časopisu 

Scientific Reports, členka EPMA, členka Genetickej spoločnosti J. 

G. Mendela, členka slovenskej a českej toxikologickej spoločnosti, 

členka slovenskej a českej biologickej spoločnosti; Bibliografia: 819 

citácií, 81 publikácií, H index = 16 

 

 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  Univerzita Komenského v 
Bratislave 
 
www.uniba.sk 
www.jfmed.uniba.sk 
 

 

    

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 1 -  Anima Group, s.r.o. 
 
Aktivita č. 12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia  

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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Cieľom aktivity je identifikácia podobností medzi spontánnym 
nádorom prsnej žľazy a ľudským CaM v súvislosti s možnosťou 
využitia psa so spontánnym nádorovým ochorením ako modelu pre 
štúdium humánneho CaM. 
 
Aktivita č. 13  Vývoj  modelu CRC u psov 
Cieľom je vyvinúť model alebo návrh modelu kolorektálneho 
karcinómu u psov  

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 1 -  Anima Group, s.r.o. 
 
MVDr. Marcel Kovalik, PhD., dipECVD, MRCVS 

profil 
Skúsenosti: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 
(absolvent 2004);  medzinárodný titul PhD (v rokoch 2008 – 2011 
absolvoval vo svete najvyššie možné vzdelanie vo veterinárnej 
dermatológii na Univerzite v Edinburghu vo Veľkej Británii), status 
európsky špecialista veterinárnej dermatológie, viedol viac ako 100 
prednášok na medzinárodných kongresoch a odborných podujatiach 
po celom svete. Jeden týždeň v mesiaci pracuje aj na 
špecializovaných pracoviskách vo Veľkej Británii. 
Ocenenia: Young Investigator´s prize za najlepší výskumný abstrakt; 
najlepší vedecký referát (Florencia); cena The Ulli Runge Harms 
udelená Európskou asociáciou veterinárnych dermatológov v Bruseli 
za najlepšiu publikáciu a prezentáciu vedeckého projektu.  
Bibliografia: publikácie 19, citácie 187 HI 8 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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MVDr. Martin Mitra, CertAVP,MRCVS;  
profil  

Skúsenosti :  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 
(absolvent 2004); po ukončení štúdia pracoval dva roky na 
veterinárnej klinike malých zvierat v Českej republike. V 
rokoch 2006 – 2010 sa vo Veľkej Británii úspešne presadil ako 
veterinárny lekár vo veterinárnej nemocnici v Londýne 
poskytujúcej špecializovaný servis v rôznych oblastiach. Jeho 
profesionálnou záľubou sa stala oblasť chirurgie mäkkých 
tkanív a ortopédie. S cieľom získať vyššie odborné vzdelanie 
absolvoval mnohé stáže a workshopy. Absolvoval 
niekoľkotýždňovú stáž v Kráľovskej univerzitnej nemocnici v 
Londýne, navštevoval ortopedické a neurochirurgické 
špecializované veterinárne centrá. V roku 2017 získal 
medzinárodný certifikát z chirurgie mäkkých tkanív a 
ortopédie pod záštitou Veterinárnej univerzity v Londýne.  

 

Iné relevantné info/kontakty/web 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opii.gov.sk/
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Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

   Partner 1 -  Anima Group, s.r.o. 
 

www. anima.sk 

MVDr. Marcel Kovalik PhD. 

MVDr. Martin Mitra, CertAVP, MRCVS 

 

 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 2 - BIOHEM, spol. s r.o. 
 
Aktivita č. 16  Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave 
epitopovo nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou 
viabilitou zo vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného 
sortovania 
 
Testovanie a overovanie systémov prípravy vitálnych a epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií zo vzoriek nádorového tkaniva 
vrátane tkaniva konzervovaného v parafínových bločkoch (FFPE). 
Nízkoobjemové multiparametrické vysokorýchlostné sortrovanie 
takto pripravených bunkových suspenzií na báze fluorochróm-
značených monoklonálnych protilátok, resp. magneticky značených 
monoklonálnych protilátok. 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opii.gov.sk/
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Aktivita č. 17  Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených  bunkových 
subpopulácií  karcinómu prsníka 
 
Aplikácia systémov prípravy vitálnych a epitopovo nepoškodených 
bunkových suspenzií zo vzoriek nádorového tkaniva karcinómu 
prsníka. Identifikácia povrchových biomarkerov typických pre 
kmeňové nádorové bunky karcinómu prsníka a ich následné 
sortrovanie. 
 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 2 -  BIOHEM, spol. s r. o. 
 
MUDr. Ján Lakota, CSc.  

profil 

Pracuje v BMC SAV a Centre experimentálnej medicíny SAV 

v biomedicínskom výskume zameranom na bunkové terapie 

a onkologický výskum. Pracuje ako odborný garant Centra bunkovej 

terapie a regeneratívnej medicíny Onkologického ústavu Sv. Alžbety 

v Bratislave.  V rokoch 1991 – 2013 pracoval v NOÚ ako vedúci 

transplantačného oddelenia kostnej drene a vedúci laboratória 
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biológie kmeňových buniek. Úzko spolupracuje so spoločnosťou 

Biohem. Bibliografia: 38 publikácií, 123 citácií, H index – 7 

 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 

Partner 2 - BIOHEM, spol. s r. o. 
 
www.biohem.sk 
 
MUDr. Ján Lakota, CSc. 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 3 -  Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
 
Aktivita č. 6  Identifikácia a verifikácia genetických 
a epigenetických biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka 
na terapiu. Klinická validácia selektovaných biomarkerov. 
 
Téma 1 -  Identifikácia a verifikácia biomarkerov odpovede buniek 
nádorov prsníka (HER2-negatívne nádory s absenciou receptorov pre 
estrogén a progesterón, tzv. triple-negative breast cancer; TNBC) na 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opii.gov.sk/
http://www.opvai.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
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terapiu prostredníctvom cytostatík a monoklonových protilátok, ako 
aj na ich vzájomnú kombináciu pre účel stratifikácie pacientiek 
s touto diagnózou a skorého určenia ich prognózy. Hľadanie 
kľúčových regulátorov identifikovaných biomarkerov pre potreby 
potenciálneho terapeutického ovplyvnenia. 
 
Téma 2 -  Validácia genetických a epigenetických biomarkerov 
identifikovaných v rámci WP1 na štatisticky významnom súbore 
pacientiek s TNBC. Návrh TNBC prognostického kitu a klinicky 
využiteľných protokolov. 
  

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 3 -  Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
 
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. 
 
Profil 
 
Expert v oblasti  molekulárnej biológie, genetiky a biochémie, >59 
publikácií, >1240 citácií, h–index: 18 (s vylúčením autocitácií),  
riešiteľ viacerých projektov zameraných na zlepšenie diagnostiky a 
včasného určenia prognózy pri viacerých typoch onkologických 
ochorení. 

Iné relevantné info/kontakty/web 
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Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

Partner 3 -  Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
 

http://www.biomedcentrum.sav.sk  

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. 

 

 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 4 - Centrum spoločenských a psychologických vied 
Slovenskej akadémie vied 
 
Aktivita č. 5 Modelovanie demografických trendov 
a celospoločenských efektov v onkologickej diagnostike a liečbe. 
 
Návrh regionálneho modelu výskytu nádorových ochorení 
a projekcia národohospodárskych, zdravotných a sociálnych efektov 
včasnej diagnostiky a liečby pre SR. 
 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 4 -  Centrum spoločenských a psychologických vied 
Slovenskej akadémie vied 
 
Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.  

Profil 

(WoS články: 17, citácie: 109, HI=7)  pôsobil v SAV ako doktorand 

a následne ako vedecký pracovník v oblasti materiálového výskumu. 

Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov na renomovaných 

zahraničných VaV pracoviskách a získal štipendium Štefana Schwarza 

pre vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia SAV, ako aj 

prestížne Fulbrightove štipendium. V rokoch 2007-2016 pôsobil 

v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre o.i. ako riaditeľ sekcie 

inovácií a poradca generálnej riaditeľky. V SIEA bol zodpovedný aj za 

medzinárodnú spoluprácu v oblasti inovácií a implementáciu 

medzinárodných projektov, pričom manažoval niekoľko projektov 

realizovaných medzinárodnými konzorciami.  Počas pôsobenia v 

SIEA absolvoval externé doktorandské štúdium na Ústave 

manažmentu STU v študijnom odbore Odvetvové a prierezové 

ekonomiky. Podieľal sa na príprave Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) a 

Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), pričom 

participoval na negociovaní nastavenia OP VaI s Európskou komisiou. 

Taktiež vyjednával deliace línie s operačným programom IROP v 
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oblasti kreatívneho priemyslu a niektoré deliace línie s OP Ľudské 

zdroje. Krátko pôsobil v spoločnosti Výskumno-vývojové centrum 

AUTOMOTIVE (Matador Group) na pozícii špecialista pre grantové 

projekty. Dlhodobo sa venuje strategickému rozvoju firiem a štátu so 

zameraním na inovačnú výkonnosť a klastrovú spoluprácu. Pôsobil 

ako zástupca Slovenskej republiky v International Energy Agency v 

Paríži v pracovnej skupine technológií konečnej spotreby. Je 

držiteľom certifikátu United Nations Industrial Development 

Organization - Technology Foresight for Corporation. Je 

akreditovaný tréner European Foundation for Cluster Excellence a 

benchmarking expert v European Secretarial for Cluster Analyses. 

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD, DrSc.  

Profil 

Od roku 2004 pôsobí ako národný expert pre inovačné a vedecko-

technické politiky vo viacerých iniciatívach a expertných skupinách 

Európskej Komisie (DG-Research and Innovation, DG Enterprise and 

Industry, DG Employment, Social Affairs & Inclusion). Napríklad 

projekty ERAWATCH a ProInno boli platformami Európskej komisie o 

národných systémoch a politikách inovácií, vedy a techniky v 61 

krajinách sveta. Projekt Regional Innovation Monitor na základe 

siete národných expertov detailne analyzoval regionálne politiky 

inovácií v 20 členských krajinách EÚ. V roku 2013 bol menovaný 

Európskou komisiou za hlavného evaluátora Stratégie inteligentnej 

špecializácie pre SR v rokoch 2014-2020. V roku 2015 bol národným 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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spravodajcom pre Slovensko v projekte „Stairway to Excellence“ 

(platforma Európskej komisie pre inteligentnú špecializáciu). V roku 

2016 bol národným expertom pre projekt podpory start-upov (Policy 

Support Facility Európskej komisie). V rokoch 2015-2018 je expertom 

v platforme Research and Innovation Observatory. V rokoch 2013-

2018 bol vedúcim tímu expertov hodnotiacich dopady Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. Zadávateľom štúdií bol Úrad 

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Je autor 

početných expertných štúdií pre Ministerstvo financií, Ministerstvo 

hospodárstva a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.  

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

Partner 4 - Centrum spoločenských a psychologických vied 
Slovenskej akadémie vied 
 

http://www.cspv.sav.sk/ 

Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD. 

doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD, DrSc.  

 

Odborné aktivity projektu 
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Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 5 -  IPESOFT spol. s. r. o. 
 
Aktivita č. 14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment 
onkologických pacientov. 
 
a) Analýza zbieraných dát z rôznych dátových zdrojov 
V rámci navrhovaného projektu budú zbierané obrazové a číselné 
údaje z rôznych medicínskych zariadení za účelom ich ďalšieho 
spracovania a využitia pre dosiahnutie plánovaných výsledkov 
projektu. 
 
b) Analýza komunikačných tokov pri zbere dát z rôznych zdrojov 
Navrhovaný aplikačný server bude pri zbere dát komunikovať 
s rôznymi medicínskymi zariadeniami, ktoré sú zdrojom týchto dát. 
 
c) Návrh metód a postupov pre vhodné spracovanie a prezentáciu 
zozbieraných dát 
Zozbierané dáta z jednotlivých medicínskych zariadení, ktoré budú 
uložené v aplikačnom serveri budú následne používané v rámci 
projektu pre ďalší plánovaný výskum a bude potrebné, aby 
aplikačný server  poskytoval požadované spôsoby a možnosti 
prezentácie uložených dát. 
 
Aktivita č. 15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 
onkologických pacientov 
1.   Príprava HW a SW infraštruktúry pre zber dát v reálnom čase 
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2.  Návrh a implementácia vhodného komunikačného protokolu a   
databázového modelu pre uchovávanie zbieraných dát 
3.  Realizácia aplikačného servera pre správu dát 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 5 – IPESOFT, spol. s .r. o. 
 
Ing. Miroslav Trško 
profil 
Analytik, zaoberá sa analýzou biznis procesov zákazníkov, tvorbou 
funkčných špecifikácií, návrhom algoritmov pre IS. 
 
Mgr. Milan Garbier 
profil 
Analytik-konzultant - zaoberá sa analýzou hardvérových 
a softvérových požiadaviek a optimalizácie hardvérových portfólií, 
výskumom v oblasti IT bezpečnosti v oblasti prevádzky IS.  
 
Ing. Tomáš Poljak 
profil 
Dizajn architekt – zaoberá sa výskumom a vývojom optimalizačných 
metód v oblasti priemyslu a energetiky, návrhom stratégie a dizajnu 
architektúry softvérového riešenia, manažmentom technologického 
portfólia. 

Iné relevantné info/kontakty/web 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opii.gov.sk/
http://www.opvai.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
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Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

Partner 5 -  IPESOFT spol. s. r. o. 
 

https://www.ipesoft.com/ 

Ing. Tomáš Poljak 
Ing. Miroslav Trško 
Mgr. Milan Garbier 
 

 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 6 - Lambda Life a.s. 
 
Aktivita č. 7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie  
 
Téma 1  V predklinickej činnosti sa zameriame na vyvinutie 
unikátneho inovatívneho  „arteficiálneho“ modelu, ktorý umožní 
vytvoriť optimalizovaný 12-plexný panel pre klinické analýzy 
CTC/CSC z periférnej krvi. 
 
Téma 2  Výskum správania onkologického ochorenia v organizme 
pacienta je mimoriadne komplexný a musí byť vedený 
multidiciplinárne  využívajúc všetky dostupné 
komplementárne  metódy a postupy. Jeho cieľom je "state-of-the-
art" čo možno najpresnejšia a najkomplexnejšia diagnostika, 
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interpretácia a komplexná, personalizovaná terapia. V klinickej časti 
sa preto zameriame na optimalizáciu jednotlivých krokov a celého 
workflow spojených s inovatívnou kombináciou klinických analýz 
CTC/CSC a súvisiacim profilingom proteínovej expresie 
extracelulárnych vezikúl (EV)/exozómov z periférnej krvi pacientov s 
karcinómom prsníka, pľúc, kolorektálnym karcinómom a 
karcinómom ovárií. 
 
Aktivita č. 8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie  
Cieľom je validácia hypotézy, podľa ktorej korelovanie fenotyových 
markerov CTC/CSC identifikovaných za pomoci vybraných 
cytometrických panelov s proteínovými profilmi expresie exozómov 
a s výsledkami analýz členov konzorcia, ako sú analýzy c(f)tDNA, IHC 
analýzy tkanív (biopsie aj rebiopsie), analýzy perzistujúcich a/alebo 
novovzniknutých alterácií DNA (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) 
v procese konvenčnej liečby, cielenej biologickej liečby a/alebo 
imunoterapie umožňuje predikciu zlyhávania liečby, resp. vzniku 
rezistenie a/alebo progresie ochorenia pred klinickou manifestáciou 
tejto zmeny. 

Odborní garanti v projekte 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 6 -  Lambda Life a.s. 
 
MUDr. Ivan Juráš 
profil 
Vedecký riaditeľ, odborný garant pre projekty v oblasti medicíny, 
klinickej  diagnostiky a imunológie v organizácii partnera. V rámci 
odbornej praxe sa venoval okrem iného manažmentu zariadení 
zdravotnej starostlivosti a vedecko-výskumnej činnnosti v rámci 
prevádzkovaných klinických laboratórií a zariadení zdravotnej 
starostlivosti na dianostiku a liečebné postupy v odboroch klinická 
biochémia, klinická mikrobiológia, nukleárna medicína a 
rádiodiagnostika. 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

Partner 6 Lambda Life a.s. 
 

www.lambda.sk 

MUDr. Ivan Juráš 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 7 -  MABPRO, a. s. 
 
Aktivita č. 9  Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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Cieľom aktivity je validácia prediktívnej a prognostickej hodnoty 
tkanivovo asociovanej CA IX a solubilnej CA IX u pacientok s 
karcinómom prsníka. 
 
 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 7  - MABPRO, a. s. 
 
RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.  

profil 

Skúsenosti: vedúci Oddelenia molekulárnej biológie, zástupca 

riaditeľa VÚ SAV, neskôr na pozícii riaditeľ VÚ SAV, predseda 

Slovenskej akadémie vied, Úrad SAV, splnomocnenec vlády SR pre 

výskum a inovácie, Úrad vlády SR; predseda Komisie VEGA pre 

molekulárnu a bunkovú biológiu (1997-2003), podpredseda 

Výkonného výboru VEGA (2000-2003), člen Výboru Slovenskej 

spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu (od 1998), Člen 

Európskej asociácie pre výskum rakoviny (EACR), člen odborovej 

komisie pre doktorandské štúdium v odboroch Molekulárna biológia 

a Virológia, člen Vedeckého kolégia pre molekulárnu biológiu (od 

1997), predseda pracovnej skupiny pre biológiu v Rade pre prírodné 

vedy APVV (od roku 2006), volený člen Európskej akadémie vied a 

umení (2008), predseda Vedeckej rady SAV (2009-2015), člen 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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Vedeckej rady UK, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra, 

Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, člen správnej rady 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Patenty: objaviteľ génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín CA 

IX (ktorý je v súčasnosti používaný ako marker hypoxických nádorov 

a prognostický indikátor) a spoluautor US patentu “MN Gene and 

Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) číslo 5,384,676 z roku 1995 

ako aj vyše 100 nadväzujúcich patentov zameraných na diagnostické 

a terapeutické využitie nádorovo-asociovaného proteínu MN/CA IX 

objaveného na VÚ SAV. Ocenenia: 2001 Vedec roka SR, 2007 

zaradený do vedeckej špičky SR v biológii (agentúra ARRA), 2008 

cena Literárneho fondu za vedecký ohlas.Bibliografia: publikácie179 

WoS, citácie: viac než 8 240 SCI citácií; HI: 47  

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 7 - MABPRO, a. s. 
    
www.mabpro.sk  

RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.  
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Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 8 - Martinské bioptické centrum, s.r.o. 
 
Aktivita č. 10  Tvorba nových diagnostických algoritmov 
bioptického vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-
najčastejších nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta 
a prsníka pre klinickú prax 
 
Validácia časove a ekonomicky optimálneho postup 
diagnostiky  troch druhov najčastejších malígnych nádorov 
v populácii občanov SR  - pľúcneho karcinómu so zameraním na jeho 
nemalobunkové typy, kolorektálneho karcinómu podľa jeho tzv. 
„sideness“ a prsníkového karcinómu so zameraním na tzv. triple-
negatívne typy, postupu orientovaného na 
koreláciu  morfologických, fenotypových a genotypových 
parametrov získaných analýzou bioptického materiálu, a to klasickej 
tkanivovej a komplementárne aj tekutej biopsie pacientov. 
 
Aktivita č. 11  Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú 
prax 
 
Cieľom je validácia hypotézy, podľa ktorej génové analýzy cftDNA 
získanej tzv. tekutou biopsiou pacienta v procese cielenej biologickej 
liečby a/alebo imunoterapie umožňujú predikciu zlyhávania liečby, 
resp. vzniku rezistenie a/alebo progresie ochorenia pred klinickou 
manifestáciou tejto zmeny. 
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Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 8 -  Martinské bioptické centrum, s.r.o. 
 
RNDr. Anna Farkašová, PhD. 
profil 

Laboratórna diagnostička, vedúca laboratória MOLGEN MBC, s.r.o. 

Pracovala na  ÚPA JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin a od r. 

2013 pracuje pre MBC. Ocenenia: 1. miesto v súťaž mladých 

onkológov v roku 2014. Bibliografia:  45 prác ako hlavný autora 

a spoluautor, citácie: 16 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

Partner 8 - Martinské bioptické centrum, s.r.o.  
 
http://mbc-patologia.sk/ 
RNDr. Anna Farkašová, PhD. 
 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 9 - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
Aktivita č. 4  Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe 
proteomickej analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) 
periférnej krvi pacientov 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
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Monitorovanie úspešnosti liečby solídnych karcinómov psrníka a jej 

následná modifikácia na základe zmeny proteómu MNL spolu so 

znížením potreby nešpecifickej chemoterapie a negatívneho 

cytopatického efektu liečby na organizmus. 

 
 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 9 -  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 
Profil 
Prednosta ústavu lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ v Košiciach 
Skúsenosti: Vybudoval komplexné proteomické pracovisko, ktoré v 
súčasnosti vykonáva proteomické analýzy  krvi, moču, slín, 
mozgovomiechového moku, humánnych buniek z tkanív, 
laboratórnych línií nádorových buniek,  mezenchymálnych 
kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene, chorionovej 
membrány plodového obalu a tukového tkaniva.  
Bibliografia: 272 publikácií, 56 karentovaných pôvodných 
vedeckých prác, 769 citácií v SCI a SCOPUS, H index – 17 
Ocenenia: Zlatá medaila Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Zlatá 
medaila Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v 
Bratislave so sídlom v Košiciach 
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Je zástupcom Slovenskej republiky v riadiacej komisii projektu COST 
– Biomateriály a pokročilé fyzikálne techniky pre regeneratívnu 
kardiológiu a neurológiu zameranej na klinické štúdie. 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

Partner 9 -  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
https://www.upjs.sk/ 

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 

 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -   
 

 
 
 

Partner 10 - Žilinská univerzita v Žiline 
 
Aktivita č. 3  Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane 
vývoja diagnostických zariadení 
 
Téma 1 - Skúmanie a návrh optimálneho a efektívneho využitia 
expertných počítačových systémov v oblasti medicíny aplikovaním 
kognitívnych metód a paradigiem umelej inteligencie pri návrhu 
algoritmov hĺbkovej analýzy a spracovania veľkého množstva 
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laboratórnych a klinických dát (vrátane údajov získaných z analýz 
tekutej biopsie) za účelom skvalitňovania diagnostiky nádorových 
ochorení. 
  
Téma 2 - Aplikácia počítačovej simulácie toku biologického materiálu 
cez sortovacie zariadenia 
 
 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 

Partner 10 -  Žilinská univerzita v Žiline 
 
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 
 
Profil  
Vedúci niekoľkých výskumných projektov. PhD v numerickej 
matematike na Ghent University, Belgicko, postdoc na Ghent 
University, v Belgicku, aplikovaná matematika a informatika a 
postdoc na University of Applied Sciences, Sankt Poelten, Rakúsko, 
biomedicínska informatika.   
Jeho výskumná činnosť sa venuje modelovaniu biologických 
a biomedicínskych procesov v mikrofluidických zariadeniach. Táto 
oblasť úzko súvisí s aplikačnou oblasťou tekutých biopsií. Svojou 
vedeckou a odbornou činoosťou prehĺbil poznatky v oblasti 
biomechaniky bunkových membrán. Venuje sa aj využitiu hlbokého 
strojového učenia v oblasti medicínskych dát. Okrem iného vyvinul 
algoritmus na automatické sledovanie buniek z videozáznamov. 
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 Ocenenia: Inovatívny čin roka 2012, kategória medzinárodná 
spolupráca, udelená ministrom hospodárstva SR. Cena bola udelená 
za príspevok pri vývoji adaptívneho mikrofluidického čipu. Best 
Innovation Award (Cena za najlepšiu inováciu), udelená rakúskym 
technologickým portálom Futurezone, Young Scientist Excellence 
Award (Cena excelentnosti pre mladých výskumníkov) udelená 
združením European Society of Computational Methods in Sciences 
and Engineering, 2005, Best Thesis Award ECCOMAS (Cena za 
najlepšiu dizertačnú prácu, národné belgické kolo) udelená komisiou 
Belgian National Committee for Theoretical and Applied Mechanics 
BNCM, 2005. Cena bola vôbec prvý raz udelená nebelgickému 
kandidátovi. 
Bibliografia: Karenty 25, ostatné 17, počet citácií 498, H index: 11  

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   
 
 
webové sídlo 
 

Partner 10 Žilinská univerzita v Žiline 
 
www.uniza.sk 
 
prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr. 
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