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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+ 313011T553 

Názov projektu Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby 

Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky  Slovenskej akadémie vied 

Partner 1  

Financovanie projektu COV     130 900,00 € 

NFP      130 900,00 € 

VZ     0,00 € 

KARTA PROJEKTU 



Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly  Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Výskumná agentúra plní  v programovom období 2014 – 2020 rolu sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum 

a inovácie. 

Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

www.vyskumnaagentura.sk, www.opvai.sk, 

info@vyskumnaagentura.sk 
 

Obdobie realizácie projektu 01/2017 – 12/2019 

Miesto realizácie projektu SR/Košický kraj/Košice 

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 Zdravotníctvo 

Funkčné väzby C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 

Predmet výskumu 
o Identifikácia malých molekúl a ich komplexov na báze prírodných látok s vysokou afinitou ku amyloidným agregátom 

Aβ peptidu spojeného s Alzheimerovou chorobou 
 

o Definovanie štruktúrnych vlastností látok s cieľom navrhnúť nové látky s lepším diagnostickým a terapeutickým 
potenciálom 
 

Výstupy do praxe 
 
o Látky schopné interagovať s amyloidnou agregáciou poly/peptidov 
o Látky vykazujúce potenciál byť použité na diagnostiku a terapiu Alzheimerovej choroby 

  

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opvai.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
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Dávame do pozornosti...... (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu) 
o identifikácia nových látok schopných účinne interagovať  s amyloidnou agregáciou Aβ peptidu 

 
 

 

 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Ústav experimentálnej fyziky 
Slovenskej akadémie vied 
 
Výskumná aktivita 1 -  Výskum a vývoj nových látok pre skorú 
diagnostiku Alzheimerovej choroby 
 
Téma 1 - Sledovanie molekulárnych interakcií malých molekúl z 
prírodných látok s amyloidnými agregátmi Aβ peptidu.   
 
Základný materiál -  
V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj s cieľom 
identifikovať nové látky, ktoré by mohli byť využité na diagnostiku Alzheimerovej 
choroby v raných štádiách. Zameriame sa na malé molekuly na báze prírodných 
látok, ktoré sú schopné interagovať s Aβ peptidom, ktorý zohráva dôležitú úlohu 
v patogenéze tohto ochorenia.  

 
Téma 2 - Určenie vzťahu medzi štruktúrou a aktivitou študovaných 
látok. 
Základný materiál -  
Využitím kombinácie experimentálnych techník a metódy počítačových simulácií, 

Partner 1 - ........ 
 
Téma 1 -  
Základný materiál –  
 
 
Téma 2 -  
 
Téma 3 -  
 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opvai.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk


Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly  Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Výskumná agentúra plní  v programovom období 2014 – 2020 rolu sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum 

a inovácie. 

Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

www.vyskumnaagentura.sk, www.opvai.sk, 

info@vyskumnaagentura.sk 
 

budú stanovené afinity viazania aktívnych látok a ich väzobné miesta v natívnej 
ako aj fibrilárnej štruktúre Aβ peptidu s cieľom pochopiť vzťah medzi štruktúrou 
a vlastnosťami aktívnych látok. Tieto výsledky následne umožnia racionálne 
navrhnúť nové multifunkčné látky odvodené od študovaných prírodných látok, s 
cieľom získať účinnejšie látky. 
 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci -   Ústav experimentálnej fyziky SAV 
 
Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta 
doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. 
Profil 
doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. (H-index: 17) ukončila vysokoškolské štúdium v 
odbore Biofyzika a chemická fyzika na Fakulte prírodných vied Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach. Jej doktorandské štúdium bolo zamerané na štúdium 
povrchových vlastností proteínov na fázových rozhraniach. Ako postdoktorandka 
tri roky pracovala v laboratóriu prof. Mandelkowa v Inštitúte Maxa Plancka - 
Pracovisko pre štruktúrnu a molekulárnu biológiu v Hamburgu v Nemecku (2002-
2005), kde bola priamo zapojená do výskumných projektov zaoberajúcich sa 
štúdiom amyloidných štruktúr a hľadaním inhibítorov agregácie tau proteínu. Po 
návrate na ÚEF SAV v Košiciach v roku 2005 pokračovala v štúdiu amyloidnej 
agregácie a podarilo sa jej vytvoriť veľmi aktívnu výskumnú skupinu známu vo 
svetovej vedeckej komunite venujúcej sa štruktúrnym vlastnostiam proteínov. 
Nosnou témou jej výskumu je amyloidná agregácia proteínov. Je autorkou 60 
publikácií, dvoch kapitol v monografiách a jedných vysokoškolských učebných 
textov, ktoré boli citované viac ako 1100-krát.  Dr. Z. Gažová bola zodpovednou 
riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých domácich (VEGA, APVV, MVTS ako aj 
projektov SF) ako aj medzinárodných projektov (COST, MAD, M-ERA-NET). 

 

Partner 1 -  
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Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  Ústav experimentálnej fyziky SAV 
 
 
webové sídlo:  https://wwwnew.saske.sk/uef/ 

   Partner 1 -  

 

   webové sídlo 
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