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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Časť za Vedecký park: 

 

5.4 Využitie výsledkov v praxi 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (VP UK) 

 

Hlavným poslaním VP UK je zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do hospodárskej 

a spoločenskej praxe. Cieľom je prepojenie UK s praxou a zároveň aj participácia na výzvach 

a projektoch v rámci domácich a medzinárodných grantových schém. VP UK ako 

vedeckovýskumné pracovisko vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum vo vybraných 

vedných oblastiach biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a interdisciplinárneho 

výskumu. 

Samotný vznik a rozvoj podnikov vychádzajúcich z akademického prostredia UK je 

podporovaný Inkubátorom VP UK zameriavajúcim sa na využívanie výsledkov výskumu a 

vývoja nových, inovatívnych produktov, tovarov a služieb. Technologické centrum VP UK sa 

zasa zameriava na úzku spoluprácu s podnikateľskou praxou a zároveň svojimi aktivitami 

prispieva k popularizácii vedy a výskumu.  

 

Podpora využívania dosiahnutých výsledkov vo výskume a v praxi 

 

Centrum transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CTT UK“) je 

špecializované pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou zaradené v organizačnej štruktúre 

VP UK. Hlavným poslaním Centra transferu technológií UK je zabezpečovanie ochrany 

duševného vlastníctva UK, jeho správa a poskytovanie podpory vedeckým a výskumným 

pracoviskám UK pri realizácii ochrany duševného vlastníctva a jeho transferu do praxe. 

 

Za účelom implementácie týchto procesov CTT UK zabezpečuje: 

- nakladanie a správu priemyselného vlastníctva UK, 

- sprostredkovanie vypracovania rešerší na stav techniky, na dizajny a pod. 

kompetentnými autoritami, 

- vyhľadávanie potenciálnych partnerov z priemyslu pre komerčné využitie predmetov 

priemyselného vlastníctva UK, 

- vedenie rokovaní s potenciálnymi partnermi z priemyslu, 

- poradenstvo v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva UK, 

- vypracovanie licenčných zmlúv, zmlúv o vysporiadaní majetkových práv k predmetom 

priemyselného vlastníctva a iných zmlúv súvisiacich s transferom technológií, 

- služby patentových zástupcov, najmä prípravu a podanie patentových prihlášok, 

- spoluprácu pri príprave patentových a iných prihlášok, 

- interný marketing a poradenstvo s cieľom informovať zamestnancov UK o činnosti a 

úlohách CTT UK. 

 

Počas roka 2020 zaevidovalo CTT UK sedem oznámení pôvodcov o vytvorení predmetu 

priemyselného vlastníctva, ktorých pôvodcovia boli zamestnancami UK. 

 

Ďalej boli realizované kroky smerujúce k priemyselno-právnej ochrane vynálezov. Boli podané 

tri patentové prihlášky na Úradom priemyselného vlastníctva SR a zabezpečené predĺženie 

doby platnosti niekoľkých úžitkových vzorov, vrátane zahraničných.  
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Zároveň bol v roku 2020 organizáciou United States Patent and Trademark Office udelený 

Univerzite Komenského v Bratislave patent s platnosťou v USA. V rámci komercializačných 

aktivít bol v databáze EEN zverejnený kooperačný profil na vynález vytvorený zamestnancami 

UK. 

 

V roku 2020 sa CTT UK podieľalo na vypracovaní legislatívneho návrhu vnútorného predpisu 

Univerzity v Komenského o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva. 

 

Centrum naďalej spolupracuje s CVTI SR ako aj s ostatnými pracoviskami zabezpečujúcimi 

transfer technológií na Slovensku, a to najmä s KSP STU, CTT UVP UNIZA, KTT SAV, CTT 

TIP-UPJŠ. 

 

V priebehu roka 2020 bolo realizované množstvo osobných stretnutí s vedeckými pracovníkmi 

UK za účelom zvyšovania povedomia vedeckej obce o význame ochrany duševného 

vlastníctva. 

 

 

Technologické centrum Vedeckého parku 

 

Vedecký park UK v roku 2020 pokračoval výskumnej spolupráci s  podnikateľskými subjektmi 

v oblastiach špecializácie VP UK, a to v prostredí špecializovaného výskumného pracoviska - 

Technologické centrum Vedeckého parku UK, ktoré bolo zriadené ku 01.01.2017 ako jeden 

s cieľov projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. 

Technologické centrum sa zameriava na výskum a vývoj nových technológií, výrobkov 

a služieb v úzkej spolupráci s podnikateľskou praxou.  

 

Ku 31.12.2020 pôsobilo v centre na základe Zmluvy o spolupráci 15 spoločností.  

 

Okrem možnosti využívať infraštruktúru VP UK je predmetom spolupráce: 

- kooperácia pri vedeckej a výskumnej činnosti,  

- účasť na tvorbe návrhov a spolupráca pri realizácii domácich a zahraničných projektov, 

najmä spoločné projekty v rámci APVV grantov a Operačného programu Výskum 

a inovácie, 

- koordinácia spoločných aktivít pri riešení príležitostí v programovom období 2014 – 

2020 s cieľom získať podporu na ich realizáciu,  

- integrované vedecko-výskumné programy, 

- poskytovanie informácií a najnovších dosiahnutých poznatkov z oblasti vedy 

a výskumu,  

- výmena skúseností, príp. vzájomná podpora a spolupráca pri aktivitách medzinárodného 

charakteru,  

- konzultačná činnosť podľa možností zmluvných strán, 

- účasť na spoločných organizovaných podujatiach v oblasti vedy a výskumu,  

- vzájomná propagácia.   
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Na zmluvy o spolupráci nadviazali zmluvy o partnerstve uzatvorené v roku 2020 v rámci 

projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zároveň 

pokračovali partnerstvá v rámci riešenia grantov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, a to 

s partnermi Centrum vedecko-technických informácií SR, GENETON, s.r.o., Slovgen, s.r.o. a 

Lambda Life, a.s.  

 

V sledovanom období prebiehala aktívna spolupráca so spoločnosťou MultiplexDX, s.r.o. na 

výskumných činnostiach v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

 

Inkubátor Vedeckého parku 

 

Aktivity Inkubátora VP UK sa zameriavajú na systematický rozvoj podnikateľských znalostí, 

zručností a kompetencií študentov, zamestnancov a spolupracovníkov UK. Ďalej ide o spájanie 

ich výskumných a podnikateľských záujmov naprieč všetkými disciplínami a generáciami 

s cieľom zabezpečovať a podporovať komerčný transfer a kapitalizáciu vedeckých 

a technologických znalostí a poznania z akademickej pôdy UK do nových a životaschopných 

firiem, predovšetkým do inovatívnych startupov a spin-offov. Z dôvodu protipandemických 

opatrení bola činnosť inkubátora v oblasti realizácie podujatí a seminárov obmedzená. 

 

Prístup ku infraštruktúre VP UK má aj ďalších, približne 200 výskumníkov a ďalších 

doktorandov z prostredia Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa aktívne podieľajú na 

výskumných činnostiach VP UK, alebo využívajú prístrojové vybavenie pre svoje výskumné 

úlohy.  
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Príloha 7 Výročnej správy: Výskumné činnosti Vedeckého parku UK 

 

 

Výskumné činnosti v rámci VP UK nadväzovali na odborné aktivity projektu Univerzitný 

vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré pokračovali riešením 8 nových 

projektov realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 1 nového 

projektu realizovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a zároveň 

pokračujúcich 10 APVV a 2 VEGA grantov.  

 

V rámci 3 uvedených projektov boli realizované výskumné činnosti v súvislosti s ochorením 

COVID-19. 

 

 

Laboratórium produkcie a purifikácie rekombinantných proteínov 

 

V sledovanom období sme sa sústredili na návrh, dizajn, konštrukciu a optimalizáciu 

bakteriálnych systémov exprimujúcich malé peptidy a proteíny - novo identifikované  ITP/ITPL 

z D. melanogaster na štúdie hmyzieho metabolizmu (v spolupráci s ÚZ SAV)) a enzýmov s 

potenciálnym priemyselným využitím v biokatalýze a biotransformácii aromatických látok 

(Kataláza-peroxidáza AfKatG, varianty peroxidáz, varianty alkoholdehydrogenáz, formiát 

dehydrognázu (v rámci projektu APVV-17-0333).  

 

Zamerali sme sa aj na produkciu a purifikáciu domén rastlinného DEK1 proteínu na ďalšie 

funkčné a štrukturálne štúdie s cieľom porozumenia analogickým funkciám pri ľudských 

proteínoch a ich bližšej charakterizácie (v rámci projektu APVV-17-0570).  

 

Výsledky práce boli prezentované na online konferencii „Zelená chémia pre trvalo udržateľný 

rozvoj agropotravinárskeho sektora. 

 

Ďalej sme publikovali výsledky výskumu v oblasti sledovania fermentačných vlastností nového 

expresného systému Vibrio natriegens a ich porovnávaní s etablovaným systémom E. coli. 

Porovnávali sme pri tom schopnosť kultúry rásť na rôznych zdrojoch uhlíka ako aj celkovú 

produkciu proteínov za rôznych podmienok, čo sme demonštrovali na modelovom proteíne 

ľudskom rastovom hormóne. 

 

Ďalšou aktivitou bolo ukončenie experimentálnych prác na konštrukcii a optimalizácii 

bakteriálneho expresného systému umožňujúceho čiastočnú N-glykozyláciu exprimovaných 

proteínov s cieľom ich stabilizácie alebo imobilizácia na stabilné nosiče (v rámci projektu 

VEGA 1/0710/18). 

 

 

Bakteriologické laboratórium 

 

V sledovanom období sme pokračovali vo výskume využitia fágových preparátov pri liečbe 

bakteriálnych infekcií pacientov so zápalmi močových ciest. Purifikovali a charakterizovali 

sme 19 nových bakteriofágov špecifických voči patogénom E.coli, Enterococcus faecalis, 

Proteus mirabilis ako aj Cronobacter spp. Pomocou techník sekvenovania druhej (MiSeq, 

NextSeq) a tretej (MinION, ONT) generácie sme stanovili celogenómové sekvencie všetkých 

študovaných bakteriofágov. Zároveň sme stanovili aj ich špecificitu voči hostiteľom zo zbierky 

VP UK.  
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Významnou časťou výskumných aktivít bola aj práca na objasnení pôvodcov infekcií dolných 

končatím pacientov s diabetickou nohou. Spracovali sme a zaradili do zbierky 189 

bakteriálnych kmeňov, ktorých taxonomické zaradenie sme potvrdili pomocou Maldi-TOF 

analýzy. Každý kmeň má určenú citlivosť na klinicky relevantné antibiotiká. V rámci riešenia 

tejto štúdie, sme stanovili bakteriálny 16SrRNA profil sterov 15 pacientov s diabetickou nohou. 

Aktuálne pracujeme na purifikácii špecifických bakteriofágov vhodných na liečbu infekcií. 

Spomenuté aktivity sme riešili aj s podporou APVV projektov APVV-16-0168 (TERAFAG) a 

APVV-17-0526 (DIASTEM). 

 

 

Laboratórium fyziológie rastlín 

 

V oblasti fyziológie rastlín sme sa zamerali na experimenty súvisiace s expresiou a purifikáciou 

niektorých domén rastlinnej kalpaínovej proteázy DEFECTIVE KERNEL 1 (DEK1) za účelom 

determinácie jej atómovej 3D štruktúry (v rámci APVV-17-0570). DEK1 je kľúčový regulačný 

proteín vývinu rastlín s esenciálnymi funkciami pri kontrole bunkového delenia a špecifikácii 

bunkových typov.  

 

Z tohto dôvodu sme sa zamerali aj na štúdium problematiky rastlinných hormónov – auxínov s 

interakciu DEK1 proteínu a preto sme pripravili auxínové reportérové línie P. patens s deléciou 

DEK1 ako aj nadexpresné línie so zvýšenou expresiou kalpaínovej domény DEK1 proteínu. 

Objasnenie mechanizmu aktivácie a regulácie DEK1 má vysoký komerčný a poľnohospodársky 

potenciál. Zároveň sme pokračovali vo výskume RNA helikáz AdRNAh1 a AdRNAh2.  

 

Kvantitatívnou analýzou transkriptov sme zistili mieru expresie génov AdRNAh1 a AdRNAh2 

metódou RT-qPCR v delečných mutantoch ΔAdRNAh1 a ΔAdRNAh2 P. patens kultivovaných 

v rôznych podmienkach vrátane chladu a zvýšenej koncentrácie hormónu ABA. Výsledky 

ukázali, že nedochádza preukazne k zvýšenej expresií génov AdRNAh1 a AdRNAh2 v 

stresových podmienkach v porovnaní s kontrolnými rastlinami WT P. patens. Ďalšie aktivity 

súviseli s projektom APVV SK-PT-18-0020 (Štúdium kombinovaného vplyvu klimatických 

zmien na kultúrne plodiny), ktorý máme v spolupráci s Portugalskom.  

 

Počas roku 2020 bol podaný projekt VEGA (1/0352/21: Interakcia DEK1 kalpaínu s auxínovou 

signalizáciou pri bunkovom delení a kontrole bunkovej identity). Venovali sme sa aj 

experimentom súvisiacich s vplyvom ťažkých kovov a polokovov na rastliny a zároveň 

bioremediačným potenciálom rastlín. 

 

 

Laboratórium genomiky a bioinformatiky 

 

Laboratórium pokračovalo vo výskumných činnostiach realizovaných v predchádzajúcom 

období. Zároveň zahájilo v roku 2020 spolu s partnermi implementáciu viacerých projektov 

financovaných Výskumnou agentúrou v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra.  

 

Projekt PreveLynch je zameraný na dedičnú formu kolorektálneho karcinómu a na výskum 

metód pokročilej diagnostiky a prognostiky. 

 

Projekt BIOMEDIRES 2 je zameraný na výskum onkogynekologické ochorenia ako 

endometriálny či ovariálny karcinóm a výskum inovatívnych komplexných diagnostických 

metód.  

 



6 

 

Projekt GenoScan zameraný na  je zameraný na inovatívnu transformáciu aktuálne dostupného 

a používaného testu GenoScan, ktorý je založený na analýze celého genómu a je zameraný na 

identifikáciu chromozómových a veľkých subchromozómových porúch za účelom prenatálnej 

diagnostiky.  

 

Projekt PanClinCov zameraný na identifikáciu genetické biomarkerov,  na základe ktorých 

vieme klasifikovať človeka podľa jeho genotypu do skupiny s menej, alebo viac rizikovým 

priebehom ochorenia. Projekt aktuálne reaguje na rýchly vzostup vírusovej infekcie spôsobenej 

novým typom ľudského koronavírusu Sars-Cov-2. 

 

Okrem projektov Výskumnej agentúry pokračovala implementácia projektov agentúry APVV 

a v mimoriadnej Covid výzve sme získali nový APVV grant s názvom NecroCov zameraný na 

genomickú analýzu. 

 

Laboratórium sa zapojilo aj do výskumu nového koronavírusu. Vedecký park bol prvou 

inšitúciou, ktorá sekvenovala izoláty prvých slovenských pacientov s koronavírusom v apríli 

2020. Výsledky boli publikované v kvalitnom Q1 žurnále Eurosurveillance. 

 

Tím výskumných pracovníkov z laboratória sa v roku 2020 podieľal na štúdii, ktorá bola 

publikovaná v prestížnom časopise Nucleic Acids Research koncom januára 2021, pričom tento 

časopis je jedným z najprestížnejších časopisov v oblasti biochémie. 

 

Laboratórium sa podieľalo v sledovanom období aj na viacerých popularizačných výstupoch 

v médiách a účastiach v diskusiách, a to najmä v súvislostí s ochorením COVID-19. 

 

 

Cieľom výskumného tímu Vedeckého parku UK v nasledujúcom období bude realizácia 

zazmluvnených projektov, vyhľadávanie príležitostí na zapojenie sa do medzinárodných 

výskumných aktivít, ako aj participácia na výskumných úlohách súvisiacich s ochorením 

COVID-19. 

 

 

Bratislava, 01.03.2021 

 

 

 

 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 poverený zastupovaním 

 riaditeľa VP UK 
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Soltys, K., Stuchlikova, M., Hlavaty, T., Gaalova, B., Budis, J., Gazdarica, J., Krajcovicova, 

A., Zelinkova, Z., Szemes, T., Kuba, D., Drahovska, H., Turna, J., Stuchlik, S. Seasonal 

changes of circulating 25-hydroxyvitamin D correlate with the lower gut microbiome 

composition in inflammatory bowel disease patients (2020) Scientific Reports, 10 (1), art. 

no. 6024, . Cited 3 times. 

 

Lichvariková, A., Soltys, K., Szemes, T., Slobodnikova, L., Bukovska, G., Turna, J., 

Drahovska, H. Characterization of Clinical and Carrier Streptococcus agalactiae and 

Prophage Contribution to the Strain Variability 

(2020) Viruses, 12 (11).  

 

Pös, Z., Pös, O., Styk, J., Mocova, A., Strieskova, L., Budis, J., Kadasi, L., Radvanszky, J., 

Szemes, T. Technical and methodological aspects of cell‐free nucleic acids analyzes (2020) 

International Journal of Molecular Sciences, 21 (22), art. no. 8634, pp. 1-43. Cited 1 time. 

 

Böhmer, M., Ozdín, D., Račko, M., Lichvár, M., Budiš, J., Szemes, T. Identification of 

bacterial and fungal communities in the roots of orchids and surrounding soil in heavy 

metal contaminated area of mining heaps (2020) Applied Sciences (Switzerland), 10 (20), 

art. no. 7367, pp. 1-18.  

 

Szilágyi, M., Pös, O., Márton, É., Buglyó, G., Soltész, B., Keserű, J., Penyige, A., Szemes, T., 

Nagy, B. Circulating cell-free nucleic acids: Main characteristics and clinical application 

(2020) International Journal of Molecular Sciences, 21 (18), art. no. 6827, pp. 1-20. Cited 7 

times. 

 

Böhmer, M., Smoľak, D., Ženišová, K., Čaplová, Z., Pangallo, D., Puškárová, A., Bučková, 

M., Cabicarová, T., Budiš, J., Šoltýs, K., Rusňáková, D., Kuchta, T., Szemes, T. Comparison 

of microbial diversity during two different wine fermentation processes (2020) FEMS 

Microbiology Letters, 367 (18), art. no. fnaa150, .  

 

Kucharik, M., Gnip, A., Hyblova, M., Budis, J., Strieskova, L., Harsanyova, M., Pös, O., 

Kubiritova, Z., Radvanszky, J., Minarik, G., Szemes, T. Non-invasive prenatal testing (NIPT) 

by low coverage genomic sequencing: Detection limits of screened chromosomal 

microdeletions (2020) PLoS ONE, 15 (8 August), art. no. e0238245, . Cited 2 times. 

 

Kiani, A.K., Paolacci, S., Scanzano, P., Michelini, S., Capodicasa, N., D’agruma, L., 

Notarangelo, A., Tonini, G., Piccinelli, D., Farshid, K.R., Petralia, P., Fulcheri, E., Buffelli, F., 

Chiurazzi, P., Terranova, C., Plotti, F., Angioli, R., Castori, M., Pös, O., Szemes, T., Bertelli, 

M. Prenatal genetic diagnosis: Fetal therapy as a possible solution to a positive test (2020) 

Acta Biomedica, 91, art. no. e2020021, pp. 1-11.  

 

Alm, E., ...., Szemes, T., Rusňáková, D., et al. Geographical and temporal distribution of 

SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020 (2020) 

Eurosurveillance, 25 (32), art. no. 2001410, . Cited 29 times. 

 

Marek Vaculík, Zuzana Lukačová, Boris Bokor, Michal Martinka, Durgesh Kumar Tripathi, 

Alexander Lux, Alleviation mechanisms of metal(loid) stress in plants by silicon: a review, 

Journal of Experimental Botany, Volume 71, Issue 21, 2 December 2020, Pages 6744–6757 
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Andrej Pavlovič, Michaela Libiaková, Boris Bokor, Jana Jakšová, Ivan Petřík, Ondřej Novák, 

František Baluška, Anaesthesia with diethyl ether impairs jasmonate signalling in the 

carnivorous plant Venus flytrap (Dionaea muscipula), Annals of Botany, Volume 125, Issue 

1, 2 January 2020, Pages 173–183 

 

Lux, Alexander; Lukačová, Zuzana; Vaculík, Marek; Švubová, Renáta; Kohanová, Jana; 

Soukup, Milan; Martinka, Michal; Bokor, Boris. 2020. "Silicification of Root Tissues" Plants 

9, no. 1: 111. 

 

Jana Jakšová,Michaela Libiaková,Boris Bokor,Ivan Petřík,Ondřej Novák,Andrej Pavlovič. 

2020. Taste for protein: Chemical signal from prey stimulates enzyme secretion through 

jasmonate signalling in the carnivorous plant Venus flytrap. Plant Physiology and 

Biochemistry Volume 146, January 2020, Pages 90-97. 

 

 

Šubr, Zdeno; Predajňa, Lukáš; Šoltys, Katarína; Bokor, Boris; Budiš, Jaroslav; Glasa, Miroslav. 

2020. "Comparative Transcriptome Analysis of Two Cucumber Cultivars with Different 

Sensitivity to Cucumber Mosaic Virus Infection" Pathogens 9, no. 2: 145 

  

Bielik V, Hric I, Baláž V, Penesová A, Vávrová S, Grones J, Bokor B, Budiš J, Bohmer M, 

Minárik G, Augustovičová D, Šoltys K: Gut Microbiota Diversity in Lean Athletes Is 
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