
Národný projekt v zdravotníctve 

Slovenské Medicínske Inovačné Centrum  - SlovMedICen 

Predkladá žiadateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR 

Operačný program - Výskum a inovácie  



Akronym projektu rešpektuje  
náplň projektu 

 Aplikovaný výskum a inovácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 Slovenské Medicínske Inovačné Centrum 

 Slov+Med+I+Cen 

 



Otázky pred formulovaním cieľa 

Čo je príčinou dlhodobej absencie priameho vykonávania výskumu zdravotníckymi 

zariadeniami ?     

Čo je príčinou nedostatočného transferu výstupov z výskumu do praxe? 

Odpoveď 

Dlhoročná tematická odlúčenosť výskumu od reálnych potrieb zdravotníckej praxe    

a absencia funkčnej koordinácie medzi akademickým – experimentálnym 

výskumom (life sciences) a biomedicínskym – aplikovaným výskumom a praxou.  

 

Koordinačnú úlohu bude po schválení projektu zohrávať Vedecká rada MZ SR 

! 



Prečo národný projekt pre 
zdravotníctvo? 

 V priebehu posledných desiatok rokov sa do slovenského zdravotníctva nedostali žiadne 

investície, ktoré by priamo podporovali vedeckovýskumnú a inovačnú činnosť, a to 

priamo tam, kde vznikajú motívy pre výskum – teda do zdravotníckych zariadení.  

 Projekt má za cieľ vytvoriť podmienky pre aplikovaný a translačný výskum v 

univerzitných nemocniciach a ďalších špičkových zdravotníckych – štátnych aj 

neštátnych – zariadeniach, ktoré majú výrazný motív realizovať výskum a svoju prácu 

inovovať – spoločne s akademickými výskumnými kolektívmi.  

 Investovaním do aplikovaného biomedicínskeho výskumu, sa pomôže zmeniť súčasný 

pomer 70% : 30% v prospech zákl. výskumu, ktorý bol kritizovaný aj EK, nakoľko v tejto 

konfigurácii neprináša žiaduce komerčné výstupy.  

 ! Percento tvorby HDP na Slovensku z výsledkov vlastného výskumu                                 

je jedno z najnižších v EÚ.  

 Projekt je inšpirovaný hlavne stavom takých ochorení, ktoré sú spoločensky a ekonomicky 

extrémne náročné a vo vysokom percente prípadov končia smrťou pacientov – ergo -   

občanov Slovenska.  

 OBČANIA SLOVENSKA UŽ OČAKÁVAJÚ INVESTÍCIU DO VÝSKUMU PRIAMO V PROSPECH PACIENTA – 

OBČANA! 



Prečo MZ SR ?  

 Pretože podľa Zákona 576/2004 Z. z., z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 ŠTVRTÁ ČASŤ  

 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH  

 PRVÁ HLAVA  

 BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM  

 Všeobecné podmienky  

 § 26  

 (1) Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, 

farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické 

alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume.  

 (2) Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených týmto 

zákonom a osobitným predpisom. 

 Realizuje sa za účasti pacienta v rámcoch zákona a vykonáva sa v zdravotníckych 

zariadeniach ! 

 BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM SI NEMÔŽEME MÝLIŤ S VÝSKUMOM O ŽIVEJ PRÍRODE – „LIFE SCIENCES“. 



Súlad s prioritnými smermi 
biomedicínskeho výskumu podľa RIS3 SK 

Projekt je svojou štruktúrou rozdelený do troch oblastí, ktoré sú definované v RIS3 

Sú to : 

1. Onkologické ochorenia 

2. Transplantačná medicína 

3. Regeneračná medicína 

V rámci uvedených troch výskumných konzorcií bude zabezpečené aj rozdelenie financií, 

ktoré rešpektuje vysokú náročnosť jednotlivých typov výskumu.  

 

Projektové konzorcium zdravotníckych pracovísk je tvorené :  

UNLP Košice a partneri, FN B. Bystrica a partneri a Biomedires a partneri  

 

ZLOŽENIE TÝCHTO TROCH KONZORCIÍ JE OTVORENÉ AŽ DO UKONČENIA 

PRÍPRAVY FINÁLNEJ VERZIE PROJEKTU !  

 



Principiálny cieľ 

Riešiť tri spoločensky veľmi závažné               

témy RIS 3 SK a vybudovať základňu pre 

biomedicínsky výskum v zdravotníctve v súlade 

so zákonom o zdravotnej starostlivosti.  



Pracovný rozpočet projektu 

 Konzorcium UNLP Košice (nositeľ ISO  9001 pre biomedicínsky výskum) a partneri 

 cca15 mil. € 

 Konzorcium FN Banská Bystrica a partneri 

 cca15 mil. € 

 Konzorcium BIOMEDIRES a partneri 

 cca 20 mil. € 

 Rozpočet finančných potrieb na realizáciu jednotlivých výskumných aktivít je určený 

PRE VŠETKÝCH ČLENOV KONZORCIA A PARTNEROV, ktorí budú priamo 

zapojení do realizácie výskumných aktivít. 

 Rozpočet bol pre účely projektového návrhu tvorený odhadom – na základe 

predchádzajúcich skúseností z iných projektov (podľa pokynov formulára OP VaI). 

 

 PODROBNÝ ROZPOČET BUDE VYPRACOVANÝ PRI TVORBE ŽIADOSTI O NFP ! 

 



Hlavný zámer návrhu projektu 

Vybudovať personálne a technologické kapacity pre aplikovaný výskum a inovácie pre 

slovenské zdravotníctvo v spolupráci s akademickou sférou.  

 

Hlavné kritérium – vytvoriť kriticky dostatočne veľké a kvalitné – výkonné - výskumné 

kolektívy, pre riešenie troch vybraných oblastí biomed. výskumu  RIS3 SK – teda nie 

všetkých biomedicínskych tém daných RIS3. Ďalšie témy budú môcť byť riešené 

prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov.  

 

Druhým cieľom je vytvoriť podmienky pre umožnenie vstupu výskumných tímov konzorcia 

spoločne s akademickými, neštátnymi a komerčnými výskumnými subjektmi do európskeho 

výskumného priestoru. 



Onkologický výskum – dôvody 

 Medziročný nárast nových onkologických ochorení na Slovensku  

je jedným z najvyšších v EÚ.  

 

 Odhaduje sa, že na Slovensku prepukne už o niekoľko rokov nádorové ochorenie 

u každej tretej ženy a dokonca u každého druhého muža! 

 

 Slovensko preto potrebuje veľmi akútne prijímať proti rakovine účinné opatrenia   

a uvádzať do praxe nové metódy diagnostiky a liečby.  

! 



Konzorcium - onkológia 

 Onkológia – projektové ciele bude realizovať VÝSKUMNÉ KONZORCIUM 

BIOMEDIRES - centrum excelentného biomedicínskeho výskumu, ktoré vzniklo 

partnerstvom slovenských výskumných inštitúcií: 

 Medirex Group, PRiF UK Bratislava, JLF UK Martin, LF UPJŠ Košice, FEI STU 

Bratislava  

 + Prestížne výskumné inštitúcie zo SRN:  

 Universität Heidelberg, Charité Medizinuniversität Berlín, Universität Jena, 

Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg,  

 University of Houston, USA 

 a privátnych slovenských a nemeckých výskumných partnerov:  

 CytoMol Frankfurt aM., Oncognostic Jena, Medirex Group Academy n. o.,     

Martinské bioptické centrum 

 Anext 



Onkológia – pracovné skupiny 

 ONKOLOGICKÝ VÝSKUMNÝ TÍM BUDE POZOSTÁVAŤ Z PIATICH PRACOVNÝCH 

SKUPÍN: 

 

 Klinická skupina zahŕňa klinických pracovníkov špecializovaných na klinickú 

onkológiu a onkologickú patológiu. 

 Genomická skupina - analýzy spojené s technológiou sekvenovania novej generácie, 

genomické, transkriptómové a epigenomické laboratórne analýzy.  

 Bioinformatická a bioštatistická skupina – práca na interpretácii dát generovaných 

genomickým tímom a vývoj nových algoritmov umožňujúcich detegovať minoritne 

zastúpené nádorové nukleové kyseliny definované prítomnosťou driver mutácií. 

 Proteomická skupina - proteomické analýzy a spoločne s bioinformatickou, klinickou 

a s genomickou skupinou - hodnotenie, overovanie a vyhodnocovanie výsledkov.  

 Skupina zahraničných expertov – vyhodnocovanie výsledkov pre ich možné využitie 

ako biomarkerov pre účely diferenciálnej diagnostiky a cielenej terapie.  



Onkologický výskumný tím – 
zahraniční experti 

 PROJEKTOVÝ TÍM ZAHŔŇA VEDECKÉ OSOBNOSTI S ODBORNÝM RENOMÉ 

CELOSVETOVÉHO VÝZNAMU.  

 

 Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, MD - Profesor molekulárnej onkológie a 

mikrobiológie University of Heidelberg, riaditeľ Katedry aplikovanej nádorovej 

biológie.  

 Hlavné vedecké záujmy: Vírusová karcinogenéza: onkologické ochorenia indukované 

HPV, kolorektálny karcinóm, Včasná detekcia a prevencia onkologických ochorení, 

terapeutické koncepty, nádorová imunológia. 

 Člen pracovnej skupiny nositeľa Nobelovej ceny Haralda zur Hausena.  

 



Onkologický výskumný tím – 
zahraniční experti 

 Univ.-Prof. Dr. med. Peter Hillemanns - profesor gynekológie Medizinische Hochschule 

Hannover, riaditeľ Kliniky gynekológie a pôrodníctva 

 Vedecké smerovanie: Skúmanie metylačných markerov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu vo 

vývoji rakoviny krčka maternice 

 

 PD Dr. rer. nat. Andreas Kaufmann - Vedúci laboratória nádorovej imunológie Charité - 

Universitätsmedizin Berlin; Vedecký biológ pracujúci v translačnej medicíne so zameraním 

na skríning papilomavírusov, skúmanie metylačných zmien ľudskej DNA a vírusovej DNA 

s vplyvom na vznik a vývoj onkologických ochorení spôsobených HPV. 

 

 Priv. Doz. Dr. med. Hans Ikenberg - zakladateľ Centra pre cytológiu a molekulárnu 

biológiu vo Frankfurte, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti cytologického skríningu a 

diagnostiky rakoviny krčka maternice. Je priekopníkom v zavádzaní nových diagnostických 

metód v SRN. Hans Ikenberg a jeho odborníci spolupracovali s tímom prof. zur Hausena 

(nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu) pri objave, že ľudský papilomavírus 

(HPV) sa podieľa v príčinnej súvislosti na vzniku rakoviny krčka maternice. 

 



Rozsah onkologického výskumu  

 VÝSKUM BUDE ZAMERANÝ NA PÄŤ MODELOVÝCH NÁDOROVÝCH OCHORENÍ  

gastrointestinálny stromálny nádor 

kolorektálny karcinóm 

karcinóm prsníka 

karcinóm prostaty 

karcinóm krčka maternice 

  

 IDE O PRVÉ UVEDENIE INOVAČNÉHO SPÔSOBU SKRÍNINGU  

V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 



Metódy 
 

 Obrovský pokrok v oblasti genomických, proteomických a iných tzv. -omických analýz 

umožňuje identifikovať voľne cirkulujúce bunky, nádorovú DNA,  mRNA                         

a nové proteínové markery. 

  Na detekciu mutácií sa použije tkanivo nádoru 

a 

  cirkulujúce nádorové bunky, cirkulujúce nádorové nukleové kyseliny a proteíny, 

z periférnej krvi. 

 

 Prináša to nové možnosti pre včasné zachytenie aktuálne prebiehajúcich transformačných 

procesov v tele pacienta. Vďaka genomickému rozsahu analýz, teda simultánnej 

analýze veľkej skupiny génov s následnou analýzou, bude možné identifikovať novo 

formované genetické mutácie a vďaka ich poznaniu bude možné do praxe zaviesť metódy 

včasnej diagnostiky a individuálne modifikovať liečebnú stratégiu                              

pre konkrétneho pacienta. 

 



Transplantačná a regeneračná medicína 

 Spoločenská požiadavka riešiť problémy v týchto oblastiach je v slovenskej medicíne veľmi 

výrazná. Táto oblasť bola dlhodobo málo podporovaná, tak na úrovni experimentálnej, 

predklinickej ale aj klinickej, napriek svojej spoločenskej dôležitosti.  

 

 Napríklad ochorenia kĺbov patria medzi najčastejšie príčiny dlhodobej invalidizácie na 

Slovensku, diabetes a ochorenia obličiek sú jedny z najčastejších a najdrahších ochorení, a 

na ochorenia pečene zomiera množstvo ľudí. 

 

 Cieľom je vybudovať technologickú a personálnu  infraštruktúru, predklinickú a 

experimentálnu základňu, čo dlhodobo podporí slovenskú transplantológiu a regeneračnú 

medicínu – najmä v oblasti transplantácie obličiek, pankreatických ostrovčekov, 

pečene u dospelých a detí, ale aj v oblasti tkanivových a bunkových transplantácií, čím 

by sa umožnila domáca a medzinárodná vedecká spolupráca.  

 



Výskum v oblasti regeneračnej 
medicíny 

    Ciele: Skúmať reparačný, regeneračný a imunomodulačný potenciál 

ľudských adultných mezenchýmových kmeňových buniek (MSCs), možnosti 

bunkovej terapie a rôznych tkanivových náhrad.  

 Pre naplnenie cieľa bude použitá  aj existujúca výskumná infraštruktúra na LF UPJŠ a 

nové Tkanivové zariadenie v UNLP Košice, MediPark-u Košice a iných partnerských 

domácich a zahraničných inštitúcií. 

 Témy výskumu: 

 Výskum a zavedenie metódy izolácie, enkapsulácie a transplantácie p. ostrovčekov.   

 Výskum regeneračných účinkov humánnych MSCs pre liečbu kostných a chrupkových 

defektov a experimentálne overenie ich účinku pri liečbe autoimunitne podmienených 

chorôb.  

 Výskum možností klinickej aplikácie imunomodulačného potenciálu humánnych 

MSCs pre liečbu potransplantačných imunitných komplikácií pri rejekcii 

transplantovaného orgánu.  

 Vývoj nových postupov prípravy tkanivových náhrad aj s použitím 3D biotlače. 



Konzorcium – výskum v oblasti 
regeneračnej medicíny 

 UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L. PASTEURA KOŠICE  

 v konzorciu s partnermi 

 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

 Univerzitný vedecký park MediPark Košice 

 Ústav polymérov SAV Bratislava (Ing. Lacík, DrSc.) 

 University of Illinois at Chicago, USA - Prof. Jose Oberholzer, MD a kol. 

 Chicago Diabetes Project – Prof. Jose Oberholzer, MD a kol. 

 JDRF – Juvenile Diabetes Research Foundation (unikátny projekt Ing. Lacíka, DrSc., ÚPo 

SAV) 

 Progenicyte, Florida , USA (prof. K. Sugaya a kol.) 

 University of South Florida (prof. K. Sugaya a kol.) 

 Imuna Pharm a.s. 

 VITA 34 s podporou  

Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie v Lipsku (Dr. Gerth) 

 



Mikrokapsuly z Ústavu polymérov SAV boli 
úspešné v predklinickom modeli na primátoch 

Ostrovčeky po izolácii 

Enkapsulované ostrovčeky 

Explantácia po 55 dňoch  

deň 0  deň 14  

deň 28  deň 55  

  Doterajšie výsledky partnera Upo SAV s The Chicago Diabetes 

Project 



Cieľ – liečba diabetikov transplantáciou 
enkapsulovanými ostrovčekmi produkujúcimi 

inzulín 

Účasť Ústavu polymérov SAV Ba – 

partnera UNLP Košice v časti 

transplantológia a regeneračná medicína - 

v najprestížnejšom svetovom  

konzorciu a v publikácii v jednom z 

najprestížnejších  

svetových časopisov v danej oblasti.  



UNLP Košice 

Ukážka možností experimentálnych 

liečebných postupov liečby ťažkých 

nehojacích sa kostných defektov.  



Úplná konsolidácia ťažkého kostného defektu 



Dôkaz úplnej regenerácie 

pomocou darcovských tkanív 

a vlastných kmeňových 

buniek.  

 

CT denzitometria 

2D Recon -Sagital Axial view  



Svetový unikát - kostná regenerácia pomocou vlastných 
buniek a kostných transplantátov v UNLP Košice 

 49 ročný muž po 
polytraume 

 Početné predchádzajúce 
operácie v iných 

centrách 



Marginálny kostný poúrazový defekt 

 Trvanie kostnej infekcie   

3 roky pred terapiou 

 Obrovský objem kostnej 

straty - 120 cm3 



Výsledok 

 Kompletná kostná 

konsolidácia bez 

návratu kostnej 

infekcie 7 rokov po 

liečbe 

 Rozsah pôvodného 

defektu stehennej 

kosti     

cca 23 cm 

 



Klinický výsledok 



Cieľ – liečba poškodenej kolennej chrupky 
kmeňovými bunkami z kostnej drene 

Tkanivová banka UNLP a UPJŠ LF – dôkaz, že kmeňové bunky regenerujú povrch  

chrupky kolena – Rosocha a kol., 2015, unikátny výsledok, zatiaľ nepublikovaný  
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TRANSPLANTÁCIA PEČENE 

 Patrí do skupiny najsofistikovanejších a najkomplexnejších liečebných život zachraňujúcich 

prístupov - vôbec. 

 

 Projekt bude riešiť hlavne :  

 Uvedenie do praxe tx. pečene u detských pacientov a zlepšenia tx. pečene u dospelých 

 Rizikové faktory 

 Vonkajšie (podmienené spôsobom života) 

 Vnútorné (geneticky podmienené) 

 Patogenézu chorôb 

 

 



ÚMRTNOSŤ NA CIRHÓZU NA SLOVENSKU   
JE NA 4. MIESTE V EURÓPE 



VÝSKYT RAKOVINY PEČENE (HCC) A TÝM 
AJ POČET INDIKÁCIÍ NA LTx STÚPA 



Molekulárny výskum v oblasti tx. pečene 
SLEDOVANIE GENETICKÝCH POLYMORFIZMOV 

PREDPOVEDAJÚCICH PROGRESIU CLD do koncového 
zlyhania pečene s transplantáciou pečene alebo úmrtím 

 POLYMORFIZMY ZO SÉRA* 

 Polymorfizmy jedného nukleotidu (SNP – single nucleotide polymorphisms) 

 PNLPA3 

 Vyšetrenie génov asociovaných s poruchou metatobolizmu lipidov 

 Vyšetrenie subtried LDL-C a HDL-C 

 Vyšetrenie séra na: 

 Celkovú DNA* 

 Mitochondriálnu NA* 

 Mikrobiálnu DNA* 

 POLYMORFIZMY OBSAHU ČREVA - MIKROBIÓMU 

Mapovanie 16S RNA z obsahu čreva ako predpovedného faktora progresie* 

 POLYMORFIZMY Z TKANIVA PEČENE* 

 Postihnutej CLD/ESLD 

 Postihnutej HCC 

 

 

 

* Prioritné predmety výskumu v časti projektu CLD: chronické ochorenia pečene 

HLAVNÉ	FAKTORY	PROGRESIE	V	SK:	GENETIKA	
A	ŽIVOTOSPRÁVA	=	CIEĽ	OVERIŤ	

ESLD	 Recidíva	LTx	1	CLD	
PROGRESIA	 PROGRESIA	

ÚMRTIE	

HCC	
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Hlavné ciele programu výskumu    
v oblasti transplantácie pečene 

1. Výskum v oblasti prevencie transplantácie pečene. 

2. Optimalizovať metódu transplantácie pečene. 

3. Skúmať príčiny nárastu výskytu ochorení pečene, vedúcich        

k LTx - presné údaje nie sú v súčasnosti dostupné. 

4. Včas odlíšiť pacientov s progresívnymi fenotypmi (1/i, 1/ii) -       

čo v súčasnosti nie je možné. 

5. Strategickým zámerom je zistiť enviromentálne a genetické 

faktory progresie vedúce k LTx. 

6. Zaviesť LTx u detských pacientov na Slovensku! 

 



Konzorcium partnerov - pečeň 
 Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica – hlavný partner - 

disponuje expertmi v každej oblasti relevantnej ku projektovému zámeru.  

 ! Spusteniu transplantačného programu pečene vo FN BB predchádzala viac, ako 10-ročná 

príprava v segmentoch relevantných k predmetu tohto programu.  

 Príprava bola ukončená detailným osobným auditom participantov úradujúcim 

prezidentom Európskej transplantačnej spoločnosti prof. Mühlbacherom  

z AKH Viedeň. 

 Partneri v konzorciu 

 Univerzita Komenského v Bratislave - LF Ústav molekulárnej medicíny (doc. P. Celec).  

 Univerzitný vedecký park UK v Bratislave   

 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 Department für Kinder - und Jugendheilkunde, Innsbruck 

 IKEM Praha 

 Imuna Pharm a.s. 

 a ďaší 

 



  

Projekt SLOVMEDICEN chce riešiť veľmi dôležité témy slovenského 

zdravotníctva a biomedicínskeho výskumu, rešpektujúc stratégiu RIS3 SK.      

 

Má vytvoriť podmienky pre inováciu výskumu v a pre slovenské zdravotníctvo 

a nastaviť podmienky pre funkčnú spoluprácu zdravotníctva s výskumnou 

akademickou a komerčnou sférou.  

 

ÚČASŤ V PROJEKTE BUDE OTVORENÁ !  

ZÁVER 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ ! 
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Výskumné konzorcium projektu 


