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UNIVERZITA KOMENSKÉHO

Najstar!ia, najvä"!ia a najv#znamnej-
!ia národná univerzita Slovenskej 
republiky.
Na fakultách univerzity !tuduje na 
v!etk#ch stup$och a formách !túdia 
ro"ne viac ako 28 000 !tudentov 
(z nich v dennej forme !túdia 21 000 
!tudentov) a takmer 1 900 zahrani"-
n#ch !tudentov z 80 krajín sveta.

„Dnes vyvíjame  
va!u budúcnos!.“ 

bran"ch typov dedi#n"ch metabolick"ch porúch 
a ochorení. Skúmanie metabolick"ch dráh a jed-
notliv"ch zlo$iek metabolómu sú#asn"mi metó-
dami analytickej chémie, biochémie a moleku-
lárnej biológie umo$ní individuálnej%í prístup 
k pacientom.

Nové diagnostické postupy si vy$adujú roz!i-
rovanie poznatkov aj v oblasti látok a materiálov 
pou$ívan"ch na v"skumné #i diagnostické ú#ely, 
zamerané %pecificky na pou$itie v molekulárnej 
medicíne. (V"skum tejto aktivity je zameran" na 
v"voj nov"ch látok umo$&ujúcich stanovenie in-
terak#n"ch miest efektorov s biomakromolekula-
mi a ich vyu$ívanie na zobrazovanie tkanív pomo-
cou fluorescen#ného mikroskopu a pod.)

Environmentálna medicína vyvíja metódy 
a postupy detekcie, minimalizácie a prevencie 
faktorov prostredia predstavujúcich vá$ne envi-
ronmentálne riziká pre 'udské zdravie. Spektrum 
v"skumn"ch aktivít sa venuje napríklad geody-
namick"m javom, seizmick"m rizikám, potenci-
álu lie#iv"ch minerálnych zdrojov a celkovo abio-
tick"m zlo$kám krajiny #i molekulárno-antro-
pologickému skríningu 'udskej populácie.    

Mnohé oblasti vedy a v"skumu, kde je potreb-
né zis(ova( vzájomné vz(ahy medzi #asovo 
a priestorovo %truktúrovan"mi dátami, sa v sú-
#asnosti nezaobídu bez kvalitného informa#ného 
systému. V rámci Vedeckého parku sa vytvára 
geografick" informa#n" systém, ktor" umo$ní 
integráciu, anal"zu a sprístupnenie environmen-
tálnych údajov, verejn"ch údajov o indikátoroch 
a zdravotnom stave populácie a taktie$ sú vyví-
jané informatické nástroje na hodnotenie vplyvu 
rizikov"ch faktorov $ivotného prostredia na 
zdravie populácie.

Biotechnologické aktivity vedeckého parku 
rie%ia aplikovan" v"skum v molekulárnej a rast-
linnej biotechnológii. V"skumn" tím pracuje na 
v"voji nového expresného systému pre produkciu 
rekombinantn"ch proteínov a zárove& skúma fy-
toremediácie v koreni rastliny a vplyv (a$k"ch 
kovov (zinok, kadmium) na rastlinnú fyziológiu. 
Tieto poznatky nájdu vyu$itie priamo v medicín-
skej praxi #i v potravinárskom priemysle.  

Spolo#enské v"zvy pre 21. storo#ie sa zame-
riavali najmä na bioetické v"zvy v kultúrnom 
rámci, socioekonomické a právne v"zvy. V rámci 
jednotliv"ch v"skumn"ch aktivít bol skúman" 
kultúrno-spolo#ensk" rámec v"skumu v oblas-
tiach %pecializácie vedeckého parku ako sú bio-
medicína, biotechnológie, enviromedicína z h'a-
diska filozofie, etiky, antropológie, právnych, 
lingvistick"ch a )al%ích aspektov. Z poh'adu so-
cioekonomického v"skumu bola napríklad ozrej-
mená %truktúra poskytovate'ov lekárenskej sta-
rostlivosti, ich správanie a zárove& sú#asná úro-
ve& spokojnosti pacientov s lekárenskou 
starostlivos(ou. Vedeck" park sa t"mito aktivita-
mi sna$í priblí$i( k lep%iemu chápaniu nap*&ania 
o#akávaní a reálnych potrieb na%ej spolo#nosti.     

Toto je len v"ber z  aktivít Vedeckého parku 
Univerzity Komenského v Bratislave. Dôle$itou 
sú#as(ou je spolupráca s firmami, ostatn"mi ve-
deck"mi in%titúciami a s investormi zaujímajúci-
mi sa o najnov%ie v"sledky v"skumu. Proces ino-
vácie si vy$aduje rôznorodos( a flexibilitu, ktorú 
Vedeck" park Univerzity Komenského doká$e 
poskytnú(. Otvorenos( vo#i nov"m projektom 
a oblastiam spolupráce toti$ tvorí podstatu novo-
dobej formy akademického v"skumu a táto forma 
je prístupná odteraz u$ aj na Slovensku.
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V zahrani#í je koncept vedeck"ch parkov u$ 
dlhoro#ne zau$ívan"m spôsobom spájania aka-
demického v"skumu s praxou. Univerzita Ko-
menského v Bratislave ako najvä#%ia a najstar%ia 
univerzita na Slovensku napreduje aj v tomto 
smere a v roku 2015 spustila svoj vlastn" vedec-
k" park ako samostatne hospodáriacu sú#as(. 
T"mto sa zna#ne u'ah#í flexibilita spolupráce 
a efektívnej%í prenos poznatkov do hospodár-
skej a spolo#enskej praxe.

V rámci EU zohráva vedeck" park k'ú#ovú 
úlohu v inova#nej stratégii regiónu. Poskytuje 
adekvátny ekosystém pre )al%í rozvoj inovatív-
nych iniciatív, a to nielen v oblasti vlastnej %pe-
cializácie. Navy%e, podporuje vznik nov"ch 
start up-ov, spin o+-ov a v"voj revolu#n"ch 
technológií , ktoré mô$u posilni( ekonomickú 
situáciu, #o znamená vytváranie pracovn"ch 
miest a zvy%ovanie konkurencieschopnosti re-
giónu. ,al%ou z v"hod vedeckého parku je sti-
mulácia spolupráce medzi akademickou obcou 
a súkromnou sférou.

Hlavnou %pecializáciou vedeckého parku sú 
oblasti biochémie, biotechnológií, enviro-medi-
cíny a sociálnych v"ziev 21. storo#ia reflektujúce 
po$iadavky modernej spolo#nosti.

V sú#asnosti sú nosn"mi témami jednotliv"ch 
aktivít:

Nové diagnostické postupy – genomika, 
proteomika – rie%ia otázky vyu$ívania nov"ch, 

modern"ch metód na odha'ovanie genetickej 
podstaty civiliza#n"ch #i infek#n"ch ochorení, 
ak"mi sú napríklad sclerosis multiplex, autizmus, 
inzulínová rezistencia, obezita a Crohnova cho-
roba. 

V"skum nov"ch diagnostick"ch postupov 
v oblasti metabolomiky sa zameriava na vyh'a-
dávanie, indikáciu, diagnostiku a skríning vy-
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