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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+ 313011T431 

Názov projektu Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe 
závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení 

Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita Komenského v Bratislave 

Partner 1 Nie je  

Financovanie projektu COV 
 
11 205 643,27 EUR 

NFP  10 645 361,11 EUR 

KARTA PROJEKTU 
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VZ 560 282,16 EUR 

Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019 

Miesto realizácie projektu 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 
Výskum a vývoj v rámci predkladaného projektu je zameraný na produktovú znalostnú oblasť „Farmácia a lekárske vedy“ v rámci domény 
„Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“. V rámci tejto znalostnej oblasti bude realizovaný výskum a vývoj zameraný na 
produktové línie: 
 

 Produkty a služby personalizovanej diagnostiky vrátane testov využívaných v "omics" medicíne.  

 Štandardy pre diagnostiku a liečbu 

 Produkty pre regeneračnú medicínu, vrátane nových línií kmeňových buniek a bunkovej terapie v kontexte ochorení s najvyššou mierou 
morbidity a mortality (onkologické a kardiovaskulárne ochorenia); ochorení signifikantne ovplyvňujúcich kvalitu života 
(skeletomuskulárne, autoimunitné, neurologické, psychiatrické, respiračné, metabolické a endokrinné ochorenia); vplyvu na prevenciu  
vyššie uvedených ochorení; alebo starostlivosti o ženu, matku a dieťa v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostl ivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Pre zdravie obyvateľstva sú lekárske vedy kľúčové. Spektrum ich šírky pokrýva množstvo lekárskych odborov a ich špecializácií. V rámci 
predkladaného projektu sa zameriame na výskum v oblasti troch najzávažnejších skupín ochorení a to na ochorenia centrálneho 
a periférneho systému (vrátane neurodegeneračných ochorení), kardiovaskulárne a nádorové ochorenia. V týchto oblastiach sa stupňujú 
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požiadavky na „personalizovaný prístup“ v diagnostike i v terapii, ktorý je založený na vytváraní komplexného molekulového profilu 
a využívaní výsledkov „omics“ metód – proteomiky, metabolomiky a genomiky.  
 
Aktivita č. 1 (H1): Výskum a vývoj v oblasti neurologických, onkologických a kardiovaskulárnych  ochorení s využitím „omics“  

Ciele aktivity  

 Identifikácia proteomických, metabolomických a genomických zmien a ďalších vybraných parametrov ktoré by boli využiteľné 
v diagnostike, predikcii a cielenej liečbe neurologických/neurodegeneračných, nádorových a kardiovaskulárnych ochorení. 

 Sledovanie vzniku a priebehu/rozvoja neurologických/neurodegeneračných, onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. 

 Sledovanie vzájomných interakcií týchto závažných ochorení 

 Tvorba nových diagnostických a terapeutických postupov (vrátane minimálne invazívnych chirurgických zákrokov)  

 Identifikácia nových biomarkerov využiteľných v procesoch včasnej identifikácie ochorenia a vytváranie ich panelov 
 

Metodika 

Podaktivita 1/ Proteomická a metabolomická analýza plazmy pacientov napr. s diagnózou Parkinsonovej choroby. 
Podaktivita 2/ Bunkové modely vybraných neurodegeneratívnych chorôb 
Podaktivita 3/ Analýza zmien autonómneho nervového systému spojená s psychiatrickými poruchami 
Podaktivita 4/  Štúdium vybraných neuromodulátorov ako potenciálnych liečiv chronického na liečbu rezistentého kašľa 
Podaktivita 5/ Realizácia metód molekulovej biológie na analýzu nukleových kyselín pri neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových 
ochoreniach 
Podaktivita 6: Genomika a ďalšie metódy molekulovej medicíny (molekulovo-genetické analýzy a transkriptomické analýzy) u pacientov 
s vybranými nádorovými ochoreniami 
Podaktivita 7: Tvorba xenograftov a ďalších animálnych modelov vybraných ochorení nervového a kardiovaskulárneho systému 
 
Aktivita č. 2 (H2): Klinický výskum a vývoj v oblasti neurologických, onkologických a kardiovaskulárnych  ochorení  

Ciele aktivity 
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 Sledovanie vybraných parametrov ktoré by boli využiteľné v diagnostike, predikcii a cielenej liečbe 
neurologických/neurodegeneračných, nádorových a kardiovaskulárnych ochorení. 

 Sledovanie vzniku a priebehu/rozvoja neurologických/neurodegeneračných, onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. 

 Sledovanie vzájomných interakcií týchto závažných ochorení 

 Tvorba nových diagnostických a terapeutických postupov (vrátane minimálne invazívnych chirurgických zákrokov)  

 Identifikácia nových biomarkerov využiteľných v procesoch včasnej identifikácie ochorenia a vytváranie ich panelov 
 

Metodika 

Podaktivita 1: Klinický výskum v oblasti neurochirurgie a neurológie 
Podaktivita 2: Nádorové choroby 
Podaktivita 3: Kardiovaskulárne poruchy 
 
 

Výstupy do praxe 
Kardiovaskulárne ochorenia sú v Slovenskej republike najčastejšou príčinou úmrtí u žien aj u mužov, na druhom mieste sú nádorové 

ochorenia, pričom kolorektálny karcinóm má na Slovensku celosvetovo najvyššiu incidenciu. Spolu s ochoreniami nervovej sústavy 

predstavujú tieto ochorenia významný zdravotný, sociálny a ekonomický problém. Tieto ochorenia sú tiež veľmi častou príčinou resp. 

samotnou zdravotnou komplikáciou, majú signifikantný vplyv na kvalitu života a významne negatívne vplývajú aj na prežívanie 

postihnutých osôb. Okrem toho sú tieto ochorenia častou príčinou pracovnej neschopnosti a invalidizácie väčšiny pacientov čo 

predstavuje značnú ekonomickú záťaž a negatívne ovplyvňuje kvalitu života ich rodinných príslušníkov. Napriek dlhodobému 

a systematickému výskumu nie sú mechanizmy vzniku a priebehu jednotlivých ochorení úplne známe. O niečo horšia situácia sa týka 

včasnej diagnostiky kde najmä nádorové a neurodegeneratívne choroby sú spravidla diagnostikované v štádiách nevratnej progresie 

choroby, pričom súčasná liečba len spomaľuje progres ochorenia bez reálnej šance na úplné vyliečenie. Z výsledkov vedeckých prác 

publikovaných najmä v poslednej dekáde vyplýva, že súčasný biomedicínsky výskum týkajúci sa týchto ochorení má z hľadiska translačnej 

a personalizovanej medicíny prioritu.  
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Pre rozvoj danej oblasti je dôležitá identifikácia proteomických, metabolomických a genomických zmien, ktoré by boli využiteľné 
v diagnostike, predikcii a cielenej liečbe uvedených typov ochorení. Istý translačný potenciál predstavuje aj štúdium molekulových 
mechanizmov vzniku konkrétnych/špecifických ochorení aj keď z hľadiska prínosu pre zdravie obyvateľov z pohľadu vytypovania nových 
farmakologických cieľov. Projekt sleduje hlavný trend - Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / 
precíznej medicíny. V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj v oblasti sledovania vzniku a priebehu 
neurodegeneračných ochorení, ochorení autonómneho nervového systému, ochorení podmienených neuroreguláciou, kardiovaskulárnych 
ochorení a vybraných nádorových ochorení (neuroendokrinné tumory, kolorektálny karcinóm (CRC), karcinóm prostaty, vybrané 
gynekologické nádory, nádory pľúc a pod.)  
 
 

Dávame do pozornosti...... (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu) 
 

V predchádzajúcom období boli realizované nasledujúce aktivity: 

 štúdium mechanizmov neurodegenerácie spojených s ischemicko-reperfúznym poškodením mozgu a sklerózou multiplex, 

 metabolomické zmeny v plazme potkanov v experimentálnom modeli globálnej ischémie mozgu v podmienkach 
hyperhomocysteinémie a ischemickej tolerancie, 

 spojenie polymorfizmov vybraných génom s rizikom, rozvojom a progresiou sklerózy multiplex a depresívnych porúch, 

 štúdium genetických polymorfizmov v súvislosti s neuropatiou a ataxiami, 

 štúdium zmien kardiovaskulárnej regulácie autonómnym nervovým systémom pri psychických poruchách (depresívna porucha, 
ADHD), 

 genomické analýzy pri vybraných nádorových ochoreniach, 

 molekulovo-biologické a molekulovo-genetické analýzy pri vybraných ochoreniach kardiovaskulárneho systému, 

 proteomické a metabolomické analýzy v animálnych modeloch kardiovaskulárnych ochorení 

 funkčné testy kardiovaskulárneho a respiračného systému, 

 štúdium interakcií vybraných ochorení, 

 tvorba bunkových kultúr a primokultúr pre onkologický výskum, 

 optimalizácia podmienok kultivačných protokolov pre rôzne typy kmeňových buniek, 
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 príprava protokolov pre nové diagnostické postupy spojené s odberom biologického materiálu 

 zavádzanie nových, minimálne invazívnych chirurgických zákrokov pre odber biologického materiálu a pre liečbu vybraných 
nádorových a kardiovaskulárnych ochorení a iné. 

 

 Projekt má potenciál zapojenia do medzinárodných projektov. 

 Využívanie umelej inteligencie pri analýze „omics“ dát 

 Vznik excelentných pracovísk / centier v rámci Slovenskej republiky 

 

 
 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Univerzita Komenského v 
Bratislave 
Výskumná aktivita 1 -  Aktivita č. 1 (H1) 
Výskum a vývoj v oblasti neurologických, onkologických a 
kardiovaskulárnych  ochorení s využitím „omics“ 
 
Téma 1 - Podaktivita 1/ Proteomická a metabolomická analýza 
plazmy pacientov napr. s diagnózou Parkinsonovej choroby. 
Proteomické a metabolomické analýzy v animálnych modeloch s 
ischemickou chorobou srdca a ischemicko-reperfúznych 
modeloch. 
 
Téma 2 -  Podaktivita 2/ Bunkové modely vybraných 
neurodegeneratívnych chorôb. 

Partner 1 - ........ 
 
Téma 1 -  
Základný materiál –  
 
 
Téma 2 -  
 
Téma 3 -  
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Téma 3 -  Podaktivita 3/ Analýza zmien autonómneho nervového 
systému spojená s psychiatrickými poruchami. 
 
Téma 4 -  Podaktivita 4/  Štúdium vybraných neuromodulátorov 
ako potenciálnych liečiv chronického na liečbu rezistentého kašľa. 
 
Téma 5 -  Podaktivita 5/ Realizácia metód molekulovej biológie na 
analýzu nukleových kyselín pri neurologických, kardiovaskulárnych 
a nádorových ochoreniach. 
 
Téma 6 -  Podaktivita 6: Genomika a ďalšie metódy molekulovej 
medicíny (molekulovo-genetické analýzy a transkriptomické 
analýzy) u pacientov s vybranými nádorovými ochoreniami 
 
Téma 7 -  Podaktivita 7: Tvorba xenograftov a ďalších animálnych 
modelov vybraných ochorení nervového a kardiovaskulárneho 
systému. 
 
Výskumná aktivita 2 -  Aktivita č. 2 (H2) 
Klinický výskum a vývoj v oblasti neurologických, onkologických 
a kardiovaskulárnych  ochorení 
 
Téma 1 -  Podaktivita 1: Klinický výskum v oblasti neurochirurgie 
a neurológie 
 
Téma 2 -  Podaktivita 2: Nádorové choroby 
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Téma 3 -  Podaktivita 3: Kardiovaskulárne poruchy 
 

Odborní garanti v projekte 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Univerzita Komenského v 
Bratislave 
 
prof. RNDr. Peter Račay, PhD.  
Profil 
Pozícia a skúsenosti: 31 rokov pracuje JLF UK, v odbore lekárska 
biochémia, od roku 2015 riaditeľ divízie Neurovedy Biomed 
Martin. Je člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium JLF 
UK v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická 
biochémia, odborovej komisie pre doktorandské štúdium FCHPT 
STU v študijnom odbore 4.1.22 biochémia, člen European Society 
for Neurochemistry, Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a 
molekulovú biológiu, člen českej a slovenskej neurochemickej 
spoločnosti a člen Slovenskej spoločnosti pre neurovedy.  
Dlhodobá vedecká stáž Univerzita vo Fribourgu, Švajčiarsko, 1998 
- 2002 
Ocenenia: Cena projektu ESF „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s 
využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF 
UK v Martine“ (ITMS 26110230031) pre najlepšieho školiteľa 
doktorandského štúdia za rok 2010 a 2011, Cena literárneho 
fondu 2012 za učebnicu Lekárska Biochémia 

Partner 1 -  
 
Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta 
profil 
........ 
 
Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta 
profil 
.......... 
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Bibliografia: publikácie 280, citácie 980, HI 20 
 
prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. 
Profil 
Pozícia a skúsenosti: Od r. 2016 je vedúcim Oddelenia 
experimentálnej biochémie Martinského centra pre biomedicínu 
JLF UK. Od r. 2011 člen vedeckej rady JLF UK. Garant PhD štúdia v 
odbore Biochémia na JLF UK. Od r. 2005 člen International Society 
for Heart Research. Od r. 1981 člen Slovenskej biochemickej 
spoločnosti. 2009-2016 člen Akademického senátu UK Bratislava 
(Vedecká komisia). Od r. 2009 člen Akademického senátu JLF UK 
(od r. 2017 predseda Vedeckej komisie). 
Ocenenia: Bronzová medaila Univerzity Komenského v Bratislave 
(2016). Cena literárneho fondu (2012). 
Bibliografia: publikácie – 400, citácie – 1405, HI - 23 
 
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 
Profil 
Pozícia a skúsenosti: Od r. 2016 je vedúcim Oddelenia neurovied v 
biochémii Martinského centra pre biomedicínu JLF UK a 
zástupcom vedúceho Ústavu lekárskej biochémie JLF UK. Bol 
členom VR UK v Bratislave a LF UPJŠ v Košiciach a je  členom VR 
JLF UK v Martine. Je garantom PhD štúdia v odbore Biochémia na 
JLF UK. V rokoch 2008-2012 bol podpredsedom komisie vedeckej 
grantovej agentúry MŠ SR-  VEGA, field editor časopisu General 
Physiology and Biophysics, člen celoslovenskej komisie pre DrSc. v 
odbore Biochémia, členom Rady APVV pre biologické vedy, v 
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rokoch 2010-2015 bol slovenským zástupcom v  Domain 
Committe: Biomedical sciences   v EU-COST, Brusel člen 
Akreditačnej komisie SAV pre Vedy o živote,  je stálym členom a 
expertom Agentúry pre vedu Slovinskej republiky, Ľubľana, 
členom AS UK Bratislava. Bol hlavným riešiteľom medzinárodného 
projektu NATO- Univ. Leuven- 1994, projektov EU- COST B10-Brain 
Damage and Repair, COST B30- Neural regeneration and 
plasticity,a COST TD 091-Hypoxia a projektu ŠF EU: Identifikácia 
nových markerov neurologických ochorení. 
Ocenenia: Strieborná  medaila Univerzity Komenského v Bratislave 
(2016). Cena literárneho fondu (2012), cena Vedeckej rady 
Univerzity Leuven, Belgicko (1998), člen International Brain 
Research Organization- IBRO Pan-Europe Regional Committee 
(PERC). 
Bibliografia: publikácie – 618, citácie – 1321, HI – 22 
 
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. 
Profil 
Pozícia a skúsenosti: má 16 ročnú odbornú prax v oblasti 
neurológie. V roku 2006 ukončil doktorandské štúdium s titulom 
PhD. V roku 2009 absolvoval a ukočil  špecializačné štúdium na 
STU v Bratislave. 2014 fMRI Visiting Fellowship Program, 
MGH/MIT/HMS Martinos Center for Biomedical Imaging, Boston, 
Massachusetts, USA, 2015 Connectivity Course: Structural and 
Functional Brain Connectivity via MRI and fMRI, MGH/MIT/HMS 
Martinos Center for Biomedical Imaging, Boston, Massachusetts, 
USA. V súčasnosti pracuje ako docent na Neurologickej klinike JLF 
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UK a UNM. Je členom: Európskej akadémie neurológie, Slovenskej 
neurologickej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory 
Ocenenia: 2009- Investigator award - European Federation of 
Neurological Societes, Florence, 2010 - Najlepšia vedecká práca -
Slovenskej neurologickej spoločnosti,  2011 - Investigator award-
European Federation of Neurological Societes, Budapest, 2017-
Najlepšia kazuistika za rok 2016.  
Bibliografia: publikácie:- 40, citácie 113, HI - 7 
 
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 
Profil 
Pozícia a skúsenosti: 27 ročná odborná prax v odbore psychiater – 
pedopsychiater, 13 rokov zastáva funkciu docenta a prednostu 
Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM. Má atestáciu 1. stupňa zo 
psychiatrie a detskej psychiatrie, získal vedecko-akademická 
hodnosť PhD. v odbore psychiatria. Úspešne absolvoval kurz 
Zdravotnícky manažment a financovanie. V súčasnosti je 
podpredsedom Sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej 
psychiatrickej spoločnosti SLS, predseda výboru PSS RLK Žilina, 
člen redakčnej rady časopisov:  Psychiatria, psychoterapia a 
psychosomatika; Activitas nervosa superior rediviva; Psychiatria 
pre prax, krajský odborník MZ SR pre odbor psychiatria a detská 
psychiatria v Žilinskom samosprávnom kraji, konzultant v odbore 
psychiatria pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Ocenenia: Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú 
literatúru za rok 2008 a 2015, Cena Slovenskej fyziologickej 
spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu v roku 2012, Cena dekana 
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JLF UK za vedecké publikácie v karentovaných a impaktovaných 
časopisoch, Certifikát o dosiahnutí vynikajúcich výsledkov projektu 
VEGA v roku 2017. Člen kolektívu, ktorý získal Jesseniovu cenu 
prezídia SLS za monografiu 2010.  
Bibliografia: publikácie - 434, citácie - 685, HI - 8 
 
prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. 
Profil 
Pozícia a skúsenosti: prof. Jana Plevková pracuje na Ústave 
patologickej fyziológie JLF UK ako vedecko – pedagogický 
pracovník - profesor v odbore normálna a patologická fyziológia 
(UK) od roku 2000 (odborný asistent, docent, profesor). Od r. 
2015 je riaditeľkou Simulačného výučbového centra JLF UK, 19 
ročné skúsenosti v oblasti fyziológie DC, regulácie obranných 
reflexov, členka ERS, EAACI. Organizátorka medzinárodných 
konferencií „Cough it up“, členka redakčných rád viacerých 
zahraničných karentovaných časopisov, tiež aj domácich 
časopisov, členka FELASA, odborníčka na gender bias  v 
biomedicínskom výskume. 
Ocenenia: Mladý vedec roka 2004 (Journaliste Studio) 
Bibliografia: počet publikácií 281, Počet citácií SCI 432, HI 12 
 
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 
Profil 
Pozícia a skúsenosti: Dekan Lekárskej fakulty UK Bratislava, 
prednosta Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB, hlavný odborník 
MZ SR pre neurochirurgiu.  V rokoch 1990 – 1998, 2012 – 2016 bol 
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predsedom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti, v rokoch 
1999 – 2002 prezidentom CENS,  2007 – 2011 viceprezidentom 
EANS, od roku 2007 je členom World Academy of Neurological 
Surgery (volené členstvo), členom Academia Euroasiana 
Neurochirurgica,  od roku 2015 je  International Fellow of AANS. 
Je čestným členom Central European Neurosurgical Society  
(CENS), čestným členom  Českej neurochirurgickej spoločnosti. Je 
členom redakčných rád viacerých významných časopisov vrátane 
„Neurosurgery“ a „Acta Neurochirurgica -European Journal of 
Neurosurgery“. Za rozvoj neurochirurgie na prospech ľudstva bol 
vyznamenaný Svetovou federáciou neurochirurgických 
spoločností – Respectfull Salutations of the World Federation of 
Neurosurgical Societies on the Efforts in Neurosurgery to the 
Benefit of Mankind. Bol hosťujúcim profesorom na významných 
zahraničných neurochirurgických pracoviskách (Mayo Clinic, 
Rochester Minnesota USA, Neuroscience Institute Albany, NY, 
USA, na neurochirurgických klinikách Erlangen Nemecko, Helsinki 
Fínsko, Little Rock, Arkansas,  Memphis, Tennessee, USA).  V roku 
2015 bol šéfredaktorom najvýznamnejšieho neurochirurgického 
časopisu Journal of Neurosurgery bol zaradený medzi 16 
najvýznamnejších svetových neurochirurgov. 
Stredobodom jeho odborného a vedeckovýskumného záujmu je 
mikroskopická anatómia a mikrochirurgické liečenie nádorov a 
cievnych malformácií hlbokých a funkčne mimoriadne dôležitých 
mozgových štruktúr: rečových zón, hypotalamu a hypofýzy,  3. 
mozgovej komory,  mozgového kmeňa;  endoskopické liečenie 
ochorení mozgu; minimálne invazívna chirurgia degeneratívnych 
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ochorení chrbtice. Je autorom celosvetovo prijatej klasifikácie 
kraniofaryngeómov . Medzi priority z medzinárodného hľadiska 
patrí aj vypracovanie metodiky peroperačného mapovania 
pyramídovej dráhy pomocou priamej elektrickej stimulácie v 
mozgovom kmeni. Zaslúžil sa o rozvoj intraoperačnej 3D 
ultrasonografie s neuronavigáciou.  
Ocenenia: najvýznamnejšie- Bol ocenený Čestným uznaním 
Svetovej federácie neurochirurgických spoločností za rozvoj 
neurochirurgie v prospech ľudstva. V roku 2015 bol zaradený 
medzi 16 najvýznamnejších neurochirurgov na svete. 
Bibliografia: Je autorom vyše 400 odborných publikácií a viac ako 
600 prednášok po celom svete. 
 
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 
Profil 
Skúsenosti: špičkový odborník v odbore patologická anatómia, 
patológ-konzultant pre onkologické ústavy v SR, vedúci tímu pre 
molekulovo-genetické testovanie prediktívne relevantných 
genetických „driver“ mutácií a iných alterácií v tkanive a krvi 
pacientov s kolorektálnym karcinómom, nemalobunkovým 
pľúcnym karcinómom, malígnym melanómom, ovariálnym 
karcinómom a pod., koordinátor celoslovenských programov 
centralizovanej bioptickej diagnostiky: diagnostika stavu HER2 v 
karcinóme prsníka a žalúdka, diagnostika gastrointestinálnych 
tumorov, diagnostika neuroendokrinných neoplázií GITu; patológ-
konzultant pre onkologické ústavy v SR (NOÚ Bratislava, OÚ sv. 
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Alžbety v Bratislave, VOÚ Košice); Riešiteľ viacerých 
medzinárodných a národných vedeckých projektov.  
Bibliografia: Je autorom alebo spoluautorom viac ako 1032 
registrovaných publikačných výstupov (z toho 40 prác v  CC), má 
viac ako 1 025 citačných ohlasov, HI: 13 
 
Prof. MUDr. Michal Mego, PhD. 
Profil 
Skúsenosti: popredný slovenský onkológ, klinik a vedec, vedúci 
Jednotky translačného výskumu Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského a Národného onkologického ústavu v Bratislave. 
Zúčastnil sa viacerých zahraničných stáží. V rokoch 2004 až 2007 
absolvoval postgraduálne štúdium klinického výskumu na 
Viedenskej škole klinického výskumu a Lekárskej viedenskej 
univerzite a v roku 2007 štúdium ukončil získaním Diplomu 
klinického výskumu. V roku 2007 absolvoval odbornú stáž na 
Jednotke translačného výskumu (ESMO TRU visit) vo Vall 
d’Hebron v Barcelone v Španielsku. V rokoch 2008 – 2009 
absolvoval študijný pobyt na University of Texas, MD Anderson 
Cancer Center, Houston, TX, USA, kde v roku 2014 pôsobil ako 
hosťujúci profesor. 
Ocenenia: Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 
2011, Cenu Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny v roku 
2009, Cenu Medzinárodnej ligy proti rakovine a Americkej 
onkologickej spoločnosti v roku 2008, Cenu Európskej 
Onkologickej Spoločnosti – ESMO Best Exam Award v roku 2006, 
Cenu primátora Bratislavy 2015. 
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Bibiografia:106 publikácii v scopus, HI: 22, 1554 citácii 
 
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 
Profil 
Skúsenosti: medzinárodne renomovaný odborník v oblasti 
výskumu DM a jeho komplikácií čestný člen Kráľovskej akadémie v 
Edinburgu, Veľká Británia, člen špičkového vedeckého tímu UK 
PROMEHET. 
Zahraničné pobyty: renomované pracoviská USA 
Ocenenia: viacero zahraničných a domácich ocenení, vrátane ceny 
Americkej endokrinologickej spoločnosti, Kráľovskej akadémii v 
Edinburghu, Dérerovej ceny Slovenskej internistickej spoločnosti, 
Korecovej ceny Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), 
Strieborná a Bronzová medaila SLS, Rázusová cena, čestné členstv 
SDS, Striebornéhý odznak SLS za mimoriadne zásluhy o rozvoj SLS, 
Strieborná medaila JLF UK, ceny a prémie literárneho fondu za 
vedeckú monografiu celkovo 14 cien SDS za vedecké a odborné 
monografie a publikované vedecké práce 
Bibliografia: Je autorom alebo spoluautorom viac ako 767 
registrovaných publikačných výstupov (z toho 37 prác a 31 
abstraktov v CC), má viac ako 5 253 citačných ohlasov, HI: 18 
 
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 
Profil 
Skúsenosti: bol dekanom Farmaceutickej fakulty UK, vo svojej 
vedecko -výskumnej práci sa zameriava na analýzu účinku látok 
ovplyvňujúcich predovšetkým kardiovaskulárny systém. Tím, ktorý 
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vedie sa venuje štúdiu vzťahov medzi chemickou štruktúrou a 
biologickou aktivitou (beta-adrenolytiká, lokálne anestetická, 
antiarytmiká a ďalšie). 
Zahraničné pobyty: Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry 
absolvoval niekoľko významných zahraničných pobytov, v rokoch 
1996 až 2001 pôsobil ako hosťujúci vedec na Katolíckej univerzite, 
Louvain v Belgicku, postgraduálny pobyt MDAC vo 
Farmakologických laboratóriách na Lekárskej fakulte Univerzity v 
Ottawe, pôsobil ako hosťujúci vedecký pracovník v Sainte Justine 
nemocnici v Montrealy. Je zodpovedným riešiteľom viacerých 
domácich aj zahraničných výskumných projektov a grantov. 
Ocenenia: 1985- Najlepšia študentská vedecká práca SAV, 
množstvo pozvaných prednášok – Kanada, Japonsko, Nemecko, 
Singapur... 
Bibliografia: Je autorom a spoluatorom viac ako  470  
publikačných výstupov z toho viac ako 100 in extenso vedeckých 
prác, 3 kníh, 4 skrípt,  editorom 2 kníh a 5 recenzovaných  
zborníkov, 93 prác v scopus, HI:16, 688 citácii. 
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