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PRÍHOVOR

JUDr. Stanislav Mydlo
riadite) APVV

prof."RNDr."Jozef Masarik,"DrSc.
predseda predsedníctva APVV

Milí priatelia, radi by sme vás pozvali k"pre$ítaniu u* 'tvr-
tého vydania publikácie V%skumné projekty s"vynikajúcou 
úrov&ou, ktorou Agentúra na podporu v%skumu a"v%voja 
prezentuje v%sledky rie'enia projektov dosahujúcich vyni-
kajúcu úrove&. Publikácia by tak mala slú*i( vám v'etk%m, 
ktorí máte záujem vedie( viac o"podpore v%skumu na 
Slovensku. V"publikácii sa do$ítate o"realizácii a"v%sledkoch 
nieko)koro$nej práce slovensk%ch odborníkov na projektoch 
za obdobie rokov 2015 a* 2019 v"základnom a"aplikovanom 
v%skume v"prírodn%ch, technick%ch, lekárskych, pôdohospo-
dárskych, spolo$ensk%ch a"humanitn%ch vedách. Samozrej-
me, *e publikácia svojím obsahom mô*e (a*ko konkurova( 
a"by( porovnávaná s"elektronick%mi zdrojmi najnov'ích infor-
mácií, ktoré sú podstatne r%chlej'ie a"aktuálnej'ie. Má v'ak 
nieko)ko predností, ke,*e nám umo*nila zhrnú( a"bilancova(, 
$omu sa celé rie'ite)ské kolektívy a"spolurie'ite)ské organi-
zácie vo vedeckej komunite na Slovensku venovali. Preto*e 
ide u* o"'tvrtú publikáciu svojho druhu, veríme, *e u* mô-
*eme jasnej'ie prezentova( pokrok v"jednotliv%ch vedn%ch 
odboroch, v"ktor%ch boli realizované projekty prezentované 
v"tejto publikácii. Agentúra na podporu v%skumu a"v%voja sa 
od svojho vzniku stala v%znamnou sú$as(ou 'tátneho systé-
mu podpory základného a"aplikovaného v%skumu a"v%voja 
na Slovensku. Na teritóriu v%skumu a"v%voja sa dnes ve)mi 
(a*ko nájde niekto, kto by nepoznal názov na'ej agentúry, 
$o nás ve)mi te'í. Na záver na'e po,akovanie patrí v'etk%m 
rie'ite)om projektov prezentovan%ch v"publikácii, a"tie* 
v'etk%m t%m, ktorí prispeli k"príprave 'tvrtého vydania publi-
kácie V%skumné projekty s"vynikajúcou úrov&ou 2020.
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ÚVOD
Projekty prezentované v"tejto publikácii boli podané 
v"rámci v'eobecnej v%zvy Agentúry na podporu v%skumu 
a"v%voja s"ozna$ením VV 2014. V'eobecná v%zva VV 2014 
nemala *iadne obmedzenia t%kajúce sa vecného zamera-
nia projektov. Konkrétne zameranie, ciele a"vecnú nápl& 
v%skumu a"v%voja ur$oval sám *iadate). +iadosti mohli 
predklada( právnické osoby a"fyzické osoby – podnikatelia 
bez obmedzenia príslu'nosti k"sektoru v%skumu a"v%voja. 
V"rámci verejnej v%zvy VV 2014 bolo celkovo prijat%ch 
a"zaregistrovan%ch 896 *iadostí o"finan$né prostriedky 
na rie'enie projektov v%skumu a"v%voja a"podporen%ch 
bolo 148 *iadostí. Za$iatok rie'enia projektov bol 1. 7. 2015. 
Najneskor'í dátum ukon$enia rie'enia projektov bol 30. 6. 
2019 V"roku 2019 následne prebehlo vyhodnotenie ukon$e-
n%ch projektov jednotliv%mi odborov%mi radami na základe 
predlo*en%ch závere$n%ch správ o"rie'ení projektov, ktoré 
predkladajú zodpovední rie'itelia do 30 dní od ukon$enia 
rie'enia.

Touto publikáciou Agentúra na podporu v%skumu a"v%voja 
prezentuje v%ber najúspe'nej'ích ukon$en%ch a"následne 
vyhodnoten%ch projektov zo v'eobecnej v%zvy VV 2014 vo 
v'etk%ch odvetviach slovenskej vedy a"techniky.

PERCENTUÁLNY PODIEL 
PODPOREN!CH PROJEKTOV 
POD"A CHARAKTERU 
V!SKUMU

PREH"AD PODAN!CH #IADOSTÍ A$PODPOREN!CH PROJEKTOV  
VO V%EOBECN!CH V!ZVACH V$ROKOCH 2002 A# 2017

ROZDELENIE PODPOREN!CH 
PROJEKTOV POD"A SEKTOROV

Odbor vedy 
a techniky

Zaregistrované 
*iadosti

Financované 
projekty

Úspe'nos( 
(%)

Prírodné vedy 213 36 16,9

Technické vedy 293 46 15,7

Lekárske vedy 93 15 16,1

Pôdohospodárske 
vedy

119 19 16,0

Spolo$enské vedy 126 22 17,5

Humanitné vedy 52 10 19,2

Spolu 896 148 16,5

Základn% v%skum / 90 projektov

Aplikovan% v%skum / 53 projektov

V%voj / 5 projektov

V. / 72 projektov

SAV / 51 projektov

.tátny bez SAV / 10 projektov

Podnikate)sk% / 13 projektov

Neziskov% / 2 projektov

60,8%
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PREDMET V!SKUMU
Projekt bol zameran% na moderné metódy venované 
modelovaniu neur$itosti rôznych druhov. V"prípade 
pravdepodobnostnej neur$itosti i'lo najmä o"kopule 
charakterizujúce 'truktúru stochastickej závislosti náhod-
n%ch vektorov. Neaditívne miery umo*&ujú modelova( 
interakciu, ale pre aplikácie vy*adujú nové typy integrálov. 
Agregácia na rôznych typoch 'kál, vrátane zväzov%ch, je 
v%znamn%m teoretick%m základom rozhodovacích metód. 
Z"potenciálnych oblastí aplikácií sme sa zamerali najmä na 
pokro$ilé modelovanie nelineárnych $asov%ch radov v"hy-
drológii, resp. finan$n%ch $asov%ch radov, a"na aplikácie 
v"spracovaní obrazu.

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bolo získanie a"následné publikovanie, 
resp. aplikovanie nov%ch v%sledkov v"nasledovn%ch 
oblastiach: Návrh nov%ch kon'truk$n%ch metód pre 2- 
a"n-rozmerné kopule; Návrh fitovacích metód a"verifikácia 
v%beru modelu v"rámci viacrozmern%ch náhodn%ch 
premenn%ch, vrátane modelovania reálnych finan$n%ch 
a"hydrologick%ch dát; Podrobné 'túdium a"rozvíjanie teó-
rie agregácie na ohrani$en%ch zväzoch; V%voj pokro$il%ch 
zov'eobecnení mier a"integrálov na unipolárnych a"bipo-
lárnych reálnych 'kálach, vrátane návrhu nov%ch typov 
mier a"integrálov a"podrobného preskúmania ich vlast-
ností, ako sú napr. integrálne nerovnosti $i konvergen$né 
vlastnosti; Zov'eobecnenie integrovania na kone$n%ch 
priestoroch, pri ktorom sú miery nahradené ($iasto$ne 
definovan%mi) agrega$n%mi funkciami; Návrh a"podrobné 
'túdium integrálov ako základov teórie multikriteriál-
neho rozhodovania, vrátane integrálov zalo*en%ch na 
hladinovo-závisl%ch mierach, integrálov zalo*en%ch na 
premenn%ch indukujúcich usporiadanie a"integrálov pre 
intervalovo-hodnotové (a"v'eobecnej'ie) vstupy); Návrh 
a"verifikácia nelineárnych/n-rozmern%ch modelov $aso-
v%ch radov pre reálne dáta z"oblasti finan$níctva a"hydro-
lógie; Aplikácie teoretick%ch v%sledkov projektu v"oblasti 
spracovania obrazu.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V'etky plánované ciele boli splnené a"vo viacer%ch prí-
padoch v%razne prekro$ené, pri$om dosiahnuté v%sledky 
boli publikované v"doteraz vyjden%ch 78 vedeck%ch 
$lánkoch v"impaktovan%ch $asopisoch, ktoré sú zvä$'a 
'pi$kové (prv% decil v"JCR), a"v"databáze WoS majú dote-
raz viac ne* 380 citácií. Popri pozvan%ch príspevkoch ve-
novan%ch preh)adu stredn%ch hodnôt fuzzy mno*ín, resp. 
sú$asnému stavu a"ná$rtu smerovania teórie agregácie, 
za najv%znamnej'ie v%sledky rie'enia projektu pova*uje-
me návrh kon'trukcií kopúl zalo*en%ch na ultramodularite, 
$ím nielen zov'eobec&ujeme známe v%sledky zalo*ené na 
klasickom sú$ine, ale aj priná'ame originálny prístup ku 
kon'trukcii kopúl. Záujem vedeckej verejnosti vyvolal aj 
nami navrhnut% koncept miernych odch%lkov%ch funkcií 
pre porovnávanie alternatív, resp. kon'trukciu agrega$-
n%ch funkcií. V%znamn%mi sú aj návrhy a"preskúmanie 
sub- a"superadditívnych transformácií agrega$n%ch 
funkcií, resp. návrhy nov%ch typov monotónnosti s"apliká-
ciami napr. pri spracovaní obrazu. Za prelomov% v%sledok 
pova*ujeme charakterizáciu Sugenovych integrálov, kde 
sme ukázali, *e jediné agrega$né funkcie na ohrani$en%ch 
zväzoch, ktoré zachovávajú kongruencie, sú práve Suge-
nove integrály. Z"viacer%ch v%sledkov venovan%ch mieram 
a"integrálom spome&me integrálnou charakterizáciu mier 
mo*nosti a"nutnosti, resp. viaceré v%sledky t%kajúce sa 
zhodnosti vybran%ch dekompozi$n%ch integrálov a"apliká-
cií kopúl pri tvorbe integrálov. Za jeden z"najv%znam-
nej'ích v%stupov projektu vzh)adom na aplikácie pri 
modelovaní viacrozmern%ch 'tatistick%ch dát pova*ujeme 
v%razné roz'írenie fitovacieho softvéru „acopula“, ktor% 
bol aplikovan% pri viacer%ch v%stupoch projektu.

PRÍNOS PRE PRAX 
Dosiahnuté v%sledky v%razne roz'írili teoretick% základ 
pre viaceré oblasti informatiky, vrátane spracovania obra-
zu, pre lep'ie pravdepodobnostné modelovanie viacroz-
mern%ch dejov, vrátane modelovania viacrozmen%ch 
$asov%ch radov, ako aj pre rôzne rozhodovacie oblasti, 
vrátane multikriteriálneho rozhodovania a"optimalizácie. 
Medzinárodná spolupráca iniciovaná v"rámci projektu 
viedla k"spolupráci s"popredn%mi svetov%mi odborníkmi 
v"oblasti modelovania neur$itosti z"viacer%ch 'tátov, ako 
sú Austrália, Brazília, -eská Republika, -ína, India, Irán, 
Po)sko, Rakúsko, .panielsko,Taliansko $i USA. Táto cenná 
skúsenos( má ve)kú pridanú hodnotu najmä pre mlad'ích 
$lenov rie'ite)ského kolektívu a"je aj prís)ubom pre ,al'iu 
spoluprácu. Excelentnos( ná'ho v%skumu bola v"r. 2017 
ocenená zaradením rie'ite)ov projektu medzi 'pi$kové 
vedecké kolektívy.

POKRO&ILÉ METÓDY MODELOVANIA NEUR&ITOSTI PRE 
ROZHODOVACIE PROBLÉMY A$ICH APLIKÁCIE

Zodpovedn% rie'ite): prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia: Stavebná fakulta, Slovenskej technickej univerzity v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 229 880 /
-íslo projektu: APVV-14-0013

Obr. 1 / Grafy rôznych 
závislostn%ch parametrov 
pre zov'eobecnené FGM 
kopule.

Obr. 2 / Aplikácia pri 
spracovaní obrazu.

Obr. 3 / 3-D graf tzv. overlap 
funkcie vyu*ívanej pri 
spracovaní obrazu.

Obr. 4 / 3-D popis 
parametrov pre 2-rozmerné 
polynomické kopule piateho 
stup&a tried PQD a"NQD.
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MAGNETOKALORICK! JAV V$KVANTOV!CH 
A$NANOSKOPICK!CH SYSTÉMOCH

Zodpovedn% rie'ite) projektu: prof. Ing. Martin Orendá$, CSc.
Rie'ite)ská organizácia: Prirodovedecka fakulta Univerzity P. J. .afarika v"Ko'iciach
Spolurie'ite)ské organizácie:  Fakulta prirodnych vied Univerzity sv. Cyrila a"Metoda v"Trnave, 

Fakulta chemickej a"potravinarskej technologie Slovenskej  
technickej univerzity v"Bratislave 

Termín rie'enia 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 777 /
-íslo projektu: APVV 14-0073

PREDMET V!SKUMU
.túdium nízkoenergetick%ch excita$n%ch módov vo vybra-
n%ch kvantov%ch a"nanoskopick%ch systémoch s"dôrazom 
na vyjasnenie zmeny stavu vyvolanej zmenou teploty 
a"vonkaj'ím magnetick%m po)om. 

CIELE PROJEKTU
Príprava, charakterizácia a"komplexné teoretické a"expe-
rimentálne 'túdium nov%ch kvantov%ch a"nanoskopick%ch 
systémov, objasnenie úlohy ve)kosti spinu, kry'tálovopo)nej 
anizotropie, ve)kosti a"zlo*enia $astíc na magnetotepel-
né vlastnosti skúman%ch systémov. Na základe 'túdia 
termodynamick%ch veli$ín kombinovaného s"v%skumom 
transportn%ch a"relaxa$n%ch vlastností navrhnú( prakticky 
aplikovate)né materiály so zv%'enou ú$innos(ou magnetic-
kého kryochladenia. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
.túdium magnetokalorického javu v"S"= 1 heisenbergov-
sk%ch re(azcoch s"Haldanovou energetickou medzerou 
viedlo k"pozorovaniu, pod)a na'ich znalostí, doposia) 
najv%raznej'ieho inverzného magnetokalorického javu 
v"poliach do 9 T (M. Orendá! et al., Phys. Rev. B (2017)). 
Na"zlú$enine KEr(MoO4)2 bol získan% jeden z"najv%raznej-
'ích rota$n%ch magnetokalorick%ch javov v"poliach do 2 T 
(Obr. 1) (V. Tká! et al., Phys. Rev. B (2015)). Bol preukázan% 
podstatn% vplyv tzv. efektu zú*eného fonónového hrdla na 
dynamické vlastnosti geometricky frustrovan%ch systémov, 
planárneho magnetu Er2Ti2O7 (M. Orendá! et al., Phys. Rev. 
B (2016)) a"dynamického spinového )adu Pr2Sn2O7 (V. Tká! 
et al., J. of Al. and Compd. (2019)). Teoreticky bola preskú-
maná mo*nos( vzniku magnetiza$n%ch plateau v"S"= 1/2 
dimérov%ch a"oktaedrálnych Heisenbergov%ch re(azcoch 
(T. Verkholyak et al., Phys. Rev. B (2016), J. Stre!ka et al., 
Phys. Rev. B (2017)). Metódami litografie a"elektrodepozície 
boli pripravené dvojrozmerné mikromagnetické 'truktúry 
a"optimalizované ich magnetokalorické vlastnosti (Obr. 2) 
(S. Vorobiov et al., J. Magn. Magn. Mat. (2019)).

Vedecké úsilie sa sústredilo aj na prípravu a"charakterizáciu 
koordina$n%ch zlú$enín prechodn%ch kovov vykazujúcich 
magnetickú bistabilitu zalo*enú na unikátnych javoch – 
krí*enie spinov%ch javov (tzv. spin crossover) (Obr. 3) alebo 
jednomolekulov% magnetizmus (I. "alitro# et al., Inorganic 
Chemistry (2019)). Pojem magnetická bistabilita predstavu-
je vlastnos( zlú$eniny jestvova( v"dvoch stabiln%ch magne-
tick%ch stavoch, lí'iacich sa navzájom rôznymi fyzikálnymi 
vlastnos(ami (projekcia a/alebo ve)kos( magnetického 
momentu, farba, elektrická vodivos(...), pri$om tieto stavy 
mo*no navzájom medzi sebou vratne meni( vonkaj'ími 
podnetmi. Z"aplika$ného h)adiska je najv%znamnej'ím 
svetelné prepínanie magnetick%ch stavov, ktoré umo*&uje 
kontrolova( magnetické vlastnosti aj na molekulovej úrovni 
(B. Brach$áková et al., Chemical Papers (2017)).
V"rámci rie'enia cie)ov projektu sme sa zamerali aj na 
'túdium magnetokalorického javu (6–8 nm) nano$astíc 
Gd2O3 zapuzdren%ch v"periodickej SiO2 matrici s"hexa-
gonálnou a"kubickou symetriou kde 'truktúra nanokom-
pozitov bola potvrdená pomocou experimentálnych a"te-
oretick%ch metód (A. Zele&áková et al., Scientific Report 
(2019)). Pripravené nanokompozity spájajú v"sebe v%hody 
pórovitého oxidu kremi$itého s"nano$asticami Gd2O3 
(Obr. 4). Kombinácia unikátnej pórovitej 'truktúry amor-
fného oxidu kremi$itého s"nano$asticami oxidu gadolínia 
a"vysokej hodnoty zmeny magnetickej entropie umo*&ujú 
roz'íri( aplikácie 'tudovan%ch nanokompozitov Gd2O3@
SiO2 pre kryomagnetické chladenie (A. Zele&áková et al., 
Appl. Phys. (2016)).

PRÍNOS PRE PRAX
Úsilie o"návrh a"realizáciu nov%ch magnetick%ch refrigeran-
tov stimuloval záujem slovensk%ch firiem a"zahrani$n%ch 
partnerov o"v%sledky získané pri rie'ení projektu. Konkrét-
nej'ie, firma B. S. H. s. r. o. patriaca do skupiny Bosch group 
prejavila záujem o"spoluprácu v"oblasti magnetického chla-
denia. Pozorovan% anomálny inverzn% magnetokalorick% jav 
v"kvantovom re(azci s"Haldanovou energetickou medzerou 
vyvolal záujem o"jeho praktické vyu*itie ako chladiaceho 
elementu v"tzv. large B/T facility v"National High Magnetic 
field Laboratory, University of Florida, Gainesville. V%sledky 
získané pri rie'ení projektu boli jedn%m z"faktorov vedúcich 
k"pozvaniu k"ú$asti v"konzorciu univerzít, v%skumn%ch 
in'titúcií a"firiem k"podaniu projektu ESTEEM – “Novel Tech-
nologies for E0cient Thermal and Energy Management“ 
podaného vo v%zve H2020-MSCA-ITN-2019. Na základe 
získan%ch v%sledkov bol taktie* v"spolupráci s"firmou 
Cryosoft. s. r. o. podan% projekt „Centrum pre magnetické 
chladenie a"ohrev“ vo v%zve OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-01. 

Obr. 1 / Rota$n% magnetokalorick% jav 
v"KEr(MoO4)2 a"jeho mo*né praktické vyu*itie.

Obr. 2 / V%roba a"charakterizácia umel%ch 
dvojrozmern%ch magnetick%ch 'truktúr.

Obr. 3 / Jav spin – krosoveru vo vybran%ch 
polyjadrov%ch zlú$eninách na báze *eleza.

Obr. 4 / V%roba a"magnetotepelné vlastnosti 
nanokompozitov Gd2O3@SiO2 pre 
kryomagnetické chladenie. 

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4
Obr. 3
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OBLASTNÉ STRATOTYPY PRE GENETICKÉ, VEKOVÉ A$PALEOENVIRONMENTÁLNE  
CHARAKTERISTIKY SEDIMENTÁRNYCH PANIEV ZÁPADN!CH KARPÁT

PREDMET V!SKUMU 
Projekt bol zameran% na kritické udalosti vo v%voji Zeme, 
ktor%ch záznamy je mo*né identifikova( v"$asov%ch 'tan-
dardoch a"sedimentárnych archívoch Západn%ch Karpát. 
Predmetom v%skumu boli preto hrani$né stratotypy me-
zozoick%ch a"kenozoick%ch súvrství, ktoré boli kalibrované 
na medzinárodnú $asovú geologickú 'kálu a"globálne 
zmeny v"histórii Zeme. 

CIE" PROJEKTU
Cie)om v%skumu bola aplikácia multidisciplinárneho 
prístupu a"vysokorozli'ovacej anal%zy na stratigrafické 
datovanie a"identifikáciu zmien paleoprostredia v"sedi-
mentárnych súvrstviach Západn%ch Karpát. Cie)om bolo 
skvalitnenie dát zo 'túdia regionálnych stratotypov na 
úrove& medzinárodn%ch korela$n%ch programov IGCP/
UNESCO a"integráciu do v%skumn%ch tímov pre definíciu 
globálnych stratotypov a"eventov. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%skum mezozoick%ch súvrství priniesol niektoré objavné 
v%sledky (napr. prv% nález plazov rodu Pachypleurosaurus 
v"karpatskej oblasti), ale hlavne pokrok v"definícii hrani$-
n%ch stratotypov a"oceánskych anoxick%ch eventov. Naj-
v%znamnej'ie v%sledky boli získané zo 'túdia stratotypov 
jursko-kriedovej hranice Západn%ch Karpát, ktoré sa dostali 
na úrove& medzinárodn%ch referen$n%ch 'tandardov GSSP. 
V%sledky projektu preukázali ve)kú dôle*itos( kalpionelidov, 
ktoré sa ako pelagické mikroorganizmy stali strategickou 
skupinou jurskej a"spodnokriedovej mikrobiostratigrafie 
aplikovanej nielen vo v%skume Západn%ch Karpát, ale 
s"ú$as(ou rie'ite)ov projektu aj v"celej tet%dnej oblasti 
(napr. stratotypové lokality vo Francúzsku, Ukrajine, na 
Kryme, Bulharsku, Mexiku, a"i.). V"biostratigrafii mlad'ích 
súvrství mala podobn% v%znam skupina foraminifer, ktorej 
v%sledky sa stali predmetom medzinárodnej mikropaleon-
tologickej konferencie IWAF 2017 v"Smoleniciach, vedecky 
i"logisticky zabezpe$ovanej rie'ite)sk%m tímom projektu 
APVV-14-0118 (v$ítane vydania monografickej publikácie). 

1al'ím ve)mi pozoruhodn%m v%sledkom projektu je 
záznam impaktovej udalosti na hranici kriedy a"terciéru 
(K/T), ktorá je celosvetovo registrovaná, ale v"Západn%ch 
Karpatoch doteraz ch%bala. Existencia tejto hranice bola 
dokázaná eventami vymierania a"objavovania sa nov%ch 
foriem planktonického *ivota, indikátormi stresov%ch pod-
mienok, zmenami paleomagnetizmu, fragmentami impak-
toklastického pôvodu a"pod. Anal%za podmienok zo za$iat-
ku paleogénu (65 mil.r.) dokumentuje novú radiáciu *ivota 
a"nestabilitu klimatick%ch systémov Zeme. Tento trend 
viedol k"postupnému otep)ovaniu a* nástupu extrémne 
hypertermálneho obdobia na konci paleocénu a"za$iatku 
eocénu (55 mil.r.), ktoré bolo vystriedané kontinuálnym 
klimatick%m ochladzovaním a* prv%m za)adnením na konci 
eocénu (33 mil.r.). Zmeny t%chto podmienok sa v"sedimen-
tárnom zázname odrazili na teplotn%ch a"*ivinov%ch prefe-
renciách organizmov, bioproduktivite paniev, izotopovom 
zlo*ení schránok a"karbonátov, produktoch zvertrávania, 
a"pod. -asov% priebeh t%chto zmien bol datovan% pomo-
cou vedúcich fosílnych druhov, magnetozón a"geochro-
nologick%ch metód. Spolu s"poznatkami z"neogénnych 
paniev tak v%sledky projektu umo*nili rekon'truova( v%voj 
sedimentárnych paniev Západn%ch Karpát v"priebehu 50 
mil. rokov. Publikované modely t%chto paniev zah2&ajú 
zmeny ich *ivotn%ch podmienok, klimatick%ch pomerov, 
depozi$n%ch systémov, uhlíkového cyklu, hydrografick%ch 
re*imov ale hlavne paleogeografie v"rámci orogenného 
v%voja alpsko-karpatsko-panónskej sústavy. 

PRÍNOS PRE PRAX 
Hlavn% prínos projektu APVV-14-0118 je vo sfére zák-
ladného v%skumu, v"ktorom dosiahol 'pi$kovú úrove& 
vedeck%ch v%stupov. Dokumentuje to bezmála stovka 
publikovan%ch vedeck%ch $lánkov v"domácich a"zahrani$-
n%ch karentovan%ch $asopisoch (91), dve monografické 
publikácie (IWAF 2017, Jurassica 2019), mno*stvo konfe-
ren$n%ch prezentácii, ú$as( rie'ite)ov v"medzinárodn%ch 
pracovn%ch skupinách a"programoch, viacero absolventov 
doktorandského 'túdia z"radov rie'ite)ov projektu, a"i. 

Napriek tomu má projekt evidentn% prínos aj pre prax, 
ke,*e sedimentárne komplexy budujú vä$'inu horsk%ch 
úsekov v"trase pre v%stavbu dia)nic. Zistenie ich stratigrafie 
priamo napomáha rie'eniu geologickej stavby pri projek-
tovaní geotechnick%ch prác a"tunelov, $o sa v"rokoch 2016 
– 2019 aj prakticky realizovalo na projektoch tunelov Soro'-
ka, -ebra( a"Korbe)ka (aj s"príslu'n%mi publikáciami). 

Obr. 1 / Profily Západn%ch Karpát s potenciálom 
regionálnych stratotypov ale aj medzinárodn%ch 
parastratotypov jursko-kriedovej hranice (145 mil.
rokov). Graficky sú znázornené kvantitatívne zmeny 
a"hojnostné maximá vápnitého mikroplanktónu, 
klastickej prímesi, distribúcie zonálnych druhov 
kalpionelidov a"magnetickej polarity (Michalík a"kol., 
2016, Geologica Carpathica; 2020, Cretaceous 
Research).

Obr. 2 / Hranica kriedy a paleogénu na stratotypovom 
profile +ilina-Hradisko vymedzená na základe 
posledn%ch v%skytov vymret%ch druhov a"objavenia 
sa nov%ch zástupcov planktonick%ch foraminifer. 
V"Západn%ch Karpatoch bola takto prv%krát 
presne vymedzená stratigrafická hranica $asovo 
zodpovedajúca impaktu asteroidu v"Mexickom zálive 
pred 65 mil. rokmi (kráter Chicxulub). Soták a"kol. 
2017, Veda, ISBN 978-80-224-1574-3.

Obr. 3 / Paleogeografick% a"paleotektonick% model 
sedimentárnych paniev Alpsko-Karpatsko-Panónskej 
oblasti v"období stredného eocénu (40 – 50 
mil. rokov). Model integruje subsiden$né centrá 
oceánskych paniev i"dvíhajúce sa elevácie orogénnych 
zón (Ková$ a"kol. 2016, Global and Planetary Change). 

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Zástupcovia rodu Hypericum, z"ktor%ch vä$'ina nebola 
dosia) fytochemicky charakterizovaná, predstavujú ve)k% 
potenciál jedine$n%ch látok pre farmacetick% priemysel. 
Ide predov'etk%m o"naftodiantróny a"floroglucinoly, ktoré 
sú typické pre mnoh%ch zástupcov rodu. Napriek ve)kému 
potenciálu t%chto látok pre diagnostiku a"terapiu nádorov, 
biosyntetické dráhy v"rastline neboli dosia) jednozna$ne 
experimentálne potvrdené, rovnako ako neboli identifiko-
vané gény kódujúce k)ú$ové enz%my ich biosyntézy. Pred-
metom v%skumu v"rámci tohto projektu bolo komplexné 
'túdium prírodn%ch látok zo skupiny antrachinónov, 
hlavne hypericínu a"jeho derivátov. Komplexnos( spo$íva-
la v"'túdiu regulácie biosyntézy t%chto látok, ich potenci-
álnych genotoxick%ch ú$inkov na biologick%ch modeloch 
a"mechanizmov pôsobenia na vybrané nádorové bunkové 
línie. V"snahe prispie( k"objasneniu biosyntézy boli pri 
rie'ení projektu pou*ité najnov'ie sekvena$né, analytické 
a"zobrazovacie technológie umo*&ujúce získa( a"korelova( 
transkriptomické a"metabolomické dáta s"dátami o"ich 
lokalizácii in sit%. Protinádorové ú$inky t%chto látok sa 
'tudovali bu, samostatne alebo v"kombinácii s"in%mi 
lie$ivami s"cie)om objasnenia mechanizmov ich ú$inku 
a"vplyvu na v%sledn% predpokladan% synergick% efekt, 
predov'etk%m pri fotodynamickej terapii. Podmienkou pre 
perspektívne vyu*itie t%chto látok v"terapii a"diagnostike 
nádorov je ich neutrálny, prípadne protektívny ú$inok na 
zdravé bunky, preto bolo sú$as(ou komplexného prístupu 
aj testovanie vybran%ch kombinácií bioaktívnych látok na 
genotoxicitu. 

CIE" PROJEKTU
Projekt bol zameran% na vyh)adávanie kandidátnych gé-
nov biosyntézy bioaktívnych látok, hypericínov a"floroglu-
cinolov, s"protinádorov%m ú$inkom v"rode Hypericum na 
základe korelácie transkriptomick%ch a"metabolomick%ch 
dát podporen%ch dátami o"ich lokalizácii in sit% a"na vali-
dáciu ich funkcie pre perspektívnu biotechnologickú pro-
dukciu. Z"h)adiska perspektívneho vyu*itia t%chto látok 
vo fotodynamickej terapii nádorov a"zv%'enia jej ú$innosti 
bolo cie)om objasni( synergické, resp. antagonistické 
ú$inky hypericínu a"jeho kombinácií s"in%mi lie$ivami na 
vybran%ch nádorov%ch bunkov%ch líniách a"potvrdi( ich 
neutrálny, resp. antigenotoxick% charakter. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Komplexná metabolomická a"transkriptomická anal%za 
prírodn%ch producentov farmakodynamick%ch látok s"pro-
tinádorov%m ú$inkom v"rode Hypericum umo*nila návrh 
novej alternatívnej biosyntetickej dráhy fotoaktívneho 
hypericínu a"identifikovala mno*inu kandidátnych génov 
v"biosyntéze hypericínu, hyperforínu a"melatonínu. Tieto 
v%sledky sú základom pre návrh perspektívnej biotech-
nologickej alternatívy produkcie t%chto látok. V%skum 
zameran% na objasnenie mechanizmov protinádorového 
potenciálu hypericínu odhalil zatia) nepopísané vlastnosti 
jednak svetlom aktivovaného, ako aj neaktivovaného 
hypericínu pôsobiaceho samostatne, resp. s"in%mi prírod-
n%mi látkami na viacer%ch experimentálnych modeloch 
in&vitro. Potvrdili sme antimetastatické ú$inky hyperforínu 
a"svetlom aktivovaného hypericínu, a"taktie* chemosen-
zitizujúci a"imunostimula$n% efekt svetlom aktivovaného 
hypericínu a"manumycínu A. Okrem toho sme zdoku-
mentovali v%znamnú úlohu proteínu BCRP v"rezistencii 
nádorov%ch buniek na ú$inok fotodynamickej terapie 
s"hypericínom. Anal%za potenciálneho genotoxického/an-
tigenotoxického ú$inku nefotoaktivovaného, resp. fotoak-
tivovaného hypericínu, hyperforínu a"manumycínu A"apli-
kovan%ch samostatne alebo v"kombinácii poukázali na 
skuto$nos(, *e sledované fytozlú$eniny nemali genotoxic-
k% ú$inok. Navy'e hyperforín vykazoval antiklastogénny 

ú$inok vo$i benzo(a)pyrénu a"cis-platine. Tento poznatok 
je v%znamn% pre praktickú aplikáciu v"medicíne, preto*e 
hyperforín mô*e eliminova( ú$inok cytostatika cis-platiny 
v"prípade lie$by depresie onkologick%ch pacientov. 

PRÍNOS PRE PRAX
Perspektívne uplatnenie v%sledkov ná'ho v%skumu v"praxi 
je v"oblasti rastlinnej biotechnológie pre farmaceutick% 
priemysel a"návrhu ú$inn%ch lie$iv prírodného pôvodu pre 
fotodynamickú terapiu, prípadne diagnostiku nádorov. 
V"sú$asnosti je „Herba hyperici“, nadzemná $as( H. perfo-
ratum, na svetovom trhu jedna z"naj*iadanej'ích surovín 
pre farmaceutick% priemysel. Metabolomické 'túdie 
v"rámci projektu umo*nili vytipova( ,al'ích zástupcov 
rodu Hypericum ako vhodn%ch kandidátov pre biotechno-
logickú alternatívu produkcie. Potvrdenie antimutagén-
neho charakteru 'tudovan%ch metabolitov a"v%znamn% 
príspevok k"poznaniu mechanizmov ich pôsobenia na 
nádorové bunky je s)ubn%m predpokladom ich vyu*itia 
v"klinickej onkológii.

Zodpovedn% rie'ite) projektu: prof. RNDr. Eva -ellárová, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia: Univerzita Pavla Jozefa .afárika v"Ko'iciach
Spolurie'ite)ská organizácia: Univerzita Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019 
Finan$né prostriedky z"APVV: 231 887 /
-íslo projektu: APVV-14-0154

TRANSKRIPTÓM, METABOLÓM A$SIGNALÓM BIOAKTÍVNYCH LÁTOK  
S$PROTINÁDOROV!M Ú&INKOM V$RODE HYPERICUM

Obr. 1 / Hypericum humifusum 
– tmavé noduly na kali'n%ch 
lístkoch s"hypericínom.

Obr. 2 / Hypericum perforatum 
in vitro.

Obr. 3 / Lokalizácia sekundárnych 
metabolitov pomocou MALDI-
HRMS (Kusari et al. 2015).

Obr. 4 / Míting rie'ite)ského 
kolektívu (M%to pod 1umbierom, 
2016).

Obr. 1 

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu bolo odhalenie interakcií medzi 
povrchov%mi ligandami neuropatogénov a"receptormi na 
bunkách neurovaskulárnej jednotky (NVJ). Druh%m cie)om 
projektu bola produkcia nanoprotilátok na zablokovanie 
väzby liganda s"receptorom.

CIELE PROJEKTU
i)  Prv%m cie)om bolo identifikova( povrchové proteíny 

(ligandy) neuropatogénov (Borrelia, Neisseria, Strepto-
coccus) interagujúcich s"bunkami NVJ. 

ii)  Druh%m cie)om bolo mapovanie signálnych dráh akti-
vovan%ch v"bunkách NVJ pri expozícii neuropatogénmi 
alebo ich ligandami.

iii)  Tretím cie)om bola identifikácia receptor-via*úcich 
domén ligandov. 

iv)  Posledn%m cie)om projektu bolo vyvinutie nanoprotilá-
tok proti receptor-via*úcim doménam identifikovan%ch 
v"cieli iii. Nanoprotilátky mô*u by( ,alej pou*ité ako 
terapeutické látky proti invadujúcim neuropatogénom.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Prv%m cie)om bolo mapova( súbor povrchov%ch proteínov 
(ligandov) neuropatogénov (N. meningitidis, B. bavariensis 
a&S. pneumoniae), ktoré interagujú s"bunkami NVJ. Pomo-
cou proteomick%ch metód a"bioinformatickej anal%zy sme 
úspe'ne mapovali interaktóm neuropatogénov. Interakcia 
vybran%ch ligandov s"bunkami NVJ bola validovaná ELI-
SA testom. Druh%m cie)om bolo posúdenie schopnosti 
ligandov indukova( signálne dráhy, napomáhajúce tran-
slokácii patogénov cez hematoencefalickú bariéru (HEB). 
Ligandy MafA a"NadA N. meningitidis, OspA a"Erp23 
B.&bavariensis a"adhesion lipoprotein S. pneumoniae boli 
pou*ité pri indukcii )udsk%ch mozgov%ch endotelov%ch 
buniek (hBMECs) a"astrocytov. S"pou*itím RNA sekve-
novania bola hodnotená bunková odpove, na úrovni 
transkriptómu. Ligandy indukovali biologické procesy, 
ktoré mô*u meni( permeabilitu HEB. V"tre(om cieli sme 
identifikovali väzbové domény ligandov zú$ast&ujúcich 
sa ligand-receptorov%ch interakcií pomocou limitovanej 

proteol%zy ligand-receptorového komplexu a"MALDI-MS. 
Identifikované väzbové domény boli pou*ité vo 'tvrtom 
cieli na produkciu 'pecifick%ch VHH nanoprotilátok. Metó-
da „in vitro imunizácie B-lymfocytov lamy“ bola zavedená 
na prípravu VHH-fágov%ch alebo VHH-ribozómov%ch 
kni*níc (patentované). Pomocou fágového displeja bolo 
vytvoren%ch nieko)ko VHH nanoprotilátok a"ich schopnos( 
blokova( (úplne alebo $iasto$ne) adhéziu patogénov na 
hBMECs bola úspe'ne testovaná. V,aka projektu sme: 
publikovali 16 $lánkov, 63 abstraktov, 1 kapitolu; podali 1 
patent; realizovali 5 pozvan%ch predná'ok a"17 prezentá-
cií; dostali 3 EÚ a"7 národn%ch projektov, bol dosiahnut% 
„brain gain“ (2 postdoktorandské miesta) a"nieko)ko dok-
torandov dokon$ilo PhD.

PRÍNOS PRE PRAX
1.  Identifikácia kompletného interaktómu medzi neuro-

patogénmi a"bunkami NJV viedla k"vytvoreniu dôle-
*itej databázy, ktorá má svoje uplatnenie pri ,al'om 
'túdiu jednotliv%ch ligandov patogénov. Táto databáza 
taktie* pomô*e vedcom pochopi( základné princípy 
biologick%ch procesov, ktoré sa vyskytujú po$as infek-
cie, $o je dôle*ité pri v%voji liekov.

2.  Produkovali sme nanoprotilátky s"vyu*itím ribozómové-
ho displeja. Na tento ú$el bola skon'truovaná a"paten-
tovaná jedine$ná expresná kazeta (patent C12N 15/00 
(50080-2016). Spolu s"ribozómov%m displejom sme tie* 
zaviedli techniku fágového displeja ur$enú na produkciu 
nanoprotilátok. Nanoprotilátky vyvinuté v"projekte 
dokázali signifikantne zní*i( adhéziu neuropatogénov na 
bunky NVJ. Fágov% displej na'iel taktie* uplatnenie pri 
produkcii antimikrobiálnych peptidov vo$i neuropatogé-
nom, ktoré majú terapeutick% potenciál.

3.  .tandardizovali sme techniku „in vitro imunizácie 
lamích B-lymfocytov“, ktorá nahrádza klasickú imu-
nizáciu zvierat. Táto technika bola pou*itá na v%robu 
vysoko 'pecifick%ch nanoprotilátok proti ligandom 
neuropatogénov. In vitro imunizácia má jedine$né 
v%hody: 1) nie je potrebné produkova( protilátky proti 
rôznym antigénom u"viacer%ch zvierat; 2) zvieratá 

netrpia toxick%m a"anafylaktick%m stresom v"dôsledku 
klasickej imunizácie, 3) je mo*né imunizova( B-lym-
focyty *iv%mi infek$n%mi patogénmi ($o je náro$né 
v"prípade *iv%ch zvierat). S"t%mito v%hodami sa 
imunizácia in vitro mô*e be*ne pou*íva( na produkciu 
nanoprotilátok v"be*nej praxi. 

4.  Vyvinuté nanoprotilátky majú vysok% potenciál pri 
terapeutickej aplikácii proti neuroborelióze alebo me-
ningitíde spôsobenej Neisseria. Postup zaveden% pre 
v%robu nanoprotilátok mo*no bez problémov pou*i( 
aj na produkciu terapeutick%ch protilátok proti in%m 
patogénom. 

Zodpovedn% rie'ite): doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Univerzita veterinárskeho lekárstva a"farmácie v"Ko'iciach
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 218 986 /
-íslo projektu: APVV-14-0218

ODHALENIE LIGAND-RECEPTOR INTERAKCIÍ ZÚ&AST'UJÚCICH SA INVÁZIE PATOGÉNOV DO 
CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU A$V!VOJ CIELENEJ TERAPEUTICKEJ STRATÉGIE VO&I 
NEUROINFEKCIÁM

Obr. 1 / Mapovanie receptor-väzbov%ch 
domén na ligande patogénu. Na obrázku 
je znázornen% NadA ligand Neisseria 
meningitidis, ktor% interaguje s"mozgov%mi 
mikrovaskulárnymi endotelov%mi bunkami. 
Receptor-väzbové mieste je identifikované 
kombináciou $iasto$nej preol%zy ligandu 
a"hmotnostnej spektrometrie.

Obr. 2 / Rekombinantne produkovan% 
ligand (MafA) Neisseria meningitidis. 
Participácia MafA proteínu pri transkokácií 
meningokoka cez HEB bola potvrdená 
práve po$as rie'enia tohto projektu. 

Obr. 3 / Zobrazenie interakcie liganda 
(major outer membrane protein P.IB, 
Neisseria meningitidis) na )udské 
endotelové bunky (zelenou farbou). 
Ligandy priamo interagujú s"receptormi 
endotelov%ch buniek, a"vyvolávajú 
patologické procesy u"buniek.

Obr. 4 / Poh)ad na neuroinvazívnu Borrelia 
garini farbenú s"acridine orange. B. garini 
ako vá*ny neuropatogén bola intensívne 
'tudovaná za ú$elom vyvinutia ú$innej 
terapeutickej látky.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu boli genómy nekonven$n%ch druhov 
kvasiniek, ktoré v,aka svojej rozmanitosti, predstavujú vy-
nikajúcu platformu pre 'túdium zaujímav%ch biologick%ch 
fenoménov prístupmi komparatívnej a"funk$nej genomiky, 
bioinformatiky, biochémie, genetiky, molekulárnej a"bun-
kovej biológie.

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bolo stanovenie genómov%ch sekvencií 
viacer%ch druhov artrokonidiálnych kvasiniek rodu Mag-
nusiomyces/Saprochaete kombináciou sekvena$n%ch tech-
nológií druhej a"tretej generácie, ich následná kompara-
tívna a"funk$ná anal%za a"v%voj nov%ch bioinformatick%ch 
metód.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
K"najv%znamnej'ím v%sledkom v%skumn%ch aktivít 
projektu patrí stanovenie vysoko-súvisl%ch genómov%ch 
sekvencií 18 druhov artrokonidiálnych kvasiniek, vrátane 
patogénnych (Magnusiomyces capitatus, Saprochaete cla-
vata) a"biotechnologicky zaujímav%ch druhov (M.&ingens, 
S. ingens, S. suaveolens). Sekvencie genómov viacer%ch 
druhov boli anotované pomocou transkriptomick%ch dát 
a"boli pre ne vytvorené verejné genómové prehliada$e. 
V"sekvenciách boli charakterizované viaceré oblasti (napr. 
lokusy pre párovacie typy, teloméry). V"mitochondriál-
nych génoch kvasiniek M. capitatus, M. spicifer a"S. clavata 
bolo identifikovan%ch celkovo 175 mobiln%ch genetick%ch 
elementov, ktoré sú po$as génovej expresie ignorované 
mechanizmom programovanej transla$nej obchádzky. 
Bioinformatick%mi a"proteomick%mi anal%zami kompo-
nentov mitochondriálnych transla$n%ch ma'inérií mag-
nusiomycét lí'iacich sa prítomnos(ou t%chto elementov 
bolo identifikovan%ch viacero rozdielov pravdepodobne 
súvisiacich s"procesom transla$nej obchádzky. V"rámci 
projektu boli vytvorené viaceré softvérové nástroje (napr. 
DeepNano, ktor% umo*&uje spracovanie dát získan%ch 
nanopórovou sekvena$nou technológiou). Dosiahnuté 
v%sledky boli publikované v"24 vedeck%ch 'túdiách 

v"medzinárodn%ch vedeck%ch $asopisoch a"zborníkoch, 
prezentované formou viacer%ch predná'ok a"posterov 
na vedeck%ch konferenciách, ako aj formou diplomov%ch 
a"doktorandsk%ch dizerta$n%ch prác. 
 
PRÍNOS PRE PRAX
Sekvencie anotovan%ch genómov kvasiniek, protokoly 
pre izoláciu genómovej DNA a"prípravu sekvena$n%ch 
kni*níc, genómové prehliada$e a"vytvoren% softvér majú 
uplatnenie v"biomedicínskych vedách alebo biotechno-
lógiách. V%sledky anal%zy genómov patogénnych druhov 
mô*u by( vyu*ité pri dizajne molekulárnych markerov pre 
klinickú diagnostiku alebo pri identifikácii molekulárnych 
cie)ov vhodn%ch pre terapeutickú intervenciu u"pacientov 
s"kvasinkov%mi infekciami. Projekt tie* prispel k"inter-
disciplinárnej v%chove mlad%ch vedeck%ch pracovníkov, 
pregraduálnych 'tudentov a"doktorandov Univerzity 
Komenského v"Bratislave (v"programoch biochémia, ge-
netika a"informatika), ktorí sa aktívne podie)ali na rie'ení 
v%skumn%ch úloh. 

Zodpovedn% rie'ite): prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Prírodovedecká fakulta a"Fakulta matematiky, fyziky  

 a"informatiky Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 12/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 2203000 /
-íslo projektu: APVV-14-0253

KOMPARATÍVNA A$FUNK&NÁ ANAL!ZA GENÓMOV NEKONVEN&N!CH DRUHOV KVASINIEK

Obr. 1 / Patogénna kvasinka 
Magnusiomyces capitatus. (A) Morfológia 
kolónie buniek na komplexnom médiu 
(Hodorová, nepublikované). (B) Bunky po 
farbení DNA fluorescen$nou farbi$kou DAPI 
(Hodorová, nepublikované). (C) Organizácia 
jadrového genómu (20,2 Mbp), ktor% tvoria 
4 chromozómy (Brejová a"kol. (2019) 
Current"Genetics 65: 539–560).

Obr. 2 / Fylogenetick% strom 
artrokonidiálnych druhov kvasiniek rodu 
Magnusiomyces/ Saprochaete (Brejová 
a"kol., nepublikované).

Obr. 3 / Príklad variability signálov 
nanopórového sekvenovania DNA. Signály 
zodpovedajúce tej istej DNA s"ekvencii boli 
zarovnané pomocou nástrojov vyvinut%ch 
v"rámci projektu (Barbora a"Vina4, 
nepublikované).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Drobné cicavce, najmä hlodavce, sú ve)mi vhodnou mode-
lovou skupinou organizmov na ekologické, parazitologické 
i"epidemiologické 'túdie. Súvisí to s"faktom, *e vä$'ina 
drobn%ch hlodavcov ne*ije dlh'ie ako 2 roky. Toto r%chle 
striedanie generácií umo*&uje r%chle uplatnenie mutácií. 
Mnoho druhov hlodavcov predstavuje typick%ch r-stratégov, 
za priazniv%ch biotick%ch a"abiotick%ch podmienok mô*u 
ich populácie exponenciálne rás(, prejavuje sa to v"prírode 
premno*ovaním. Z"parazitologického a"epidemiologické-
ho h)adiska je u"drobn%ch cicavcov v%znamn% fakt, *e sú 
hostite)mi mno*stva skupín a"druhov ektoparazitov (klie'(ov, 
rozto$ov, b5ch, v'í), ktoré sú prená'a$mi mnoh%ch patogé-
nov – vírusov, baktérií a"prvokov. Okrem r%chleho *ivotného 
cyklu a"mimoriadnej reproduk$nej schopnosti majú drobné 
cicavce tú vlastnos(, *e *ijú na mal%ch domovsk%ch okrskoch 
(home range), 'tudované jedince odzrkad)ujú lokálnu a"aktu-
álnu epidemiologickú situáciu. 

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bolo získanie prioritne nov%ch a"v%znamné 
roz'írenie dovtedaj'ích poznatkov o"'truktúre a"zlo*ení 
prírodn%ch ohnísk na modelov%ch lokalitách s"rôznym 
stup&om antropického vyu*ívania, konkrétne v"urbánnom 
a"suburbánnom prostredí mesta Ko'ice a"$iasto$ne i"v"Brati-
slave. Ako kontrolná oblas( bolo navrhnuté Ochranné pásmo 
Národného parku Slovensk% kras. Projekt bol zameran% na 
v%skum parazito – hostite)sk%ch vz(ahov medzi drobn%mi ci-
cavcami, viacer%mi skupinami ektoparazitov (najmä klie'(ami 
a"blchami) a"v%znamn%mi bakteriálnymi bakteriálnymi pa-
togénmi (rody Anaplasma, Borrelia, Bartonella a"Rickettsia), 
ktoré mô*u spôsobova( záva*né ochorenia zvierat a")udí. 
Sledované boli zmeny v"genetickej variabilite a"prevalencii 
t%chto patogénov medzi 'tudovan%mi lokalitami, v"priebehu 
jednotliv%ch rokov, ako aj v"modelov%ch skupinách hostite)ov 
i"parazitick%ch $lánkono*coch – prená'a$och (vektoroch). 
V%znamn%m cie)om projektu bola diagnostika zoonotick%ch 
baktérií $revnej a"ko*nej mikroflóry vo)ne *ijúcich hlodavcov 
a"detekcia rezistencie na antibiotiká u"tzv. indikátorov%ch 
baktérií (Escherichia coli a"enteroky) a"stafylokokov. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V'etky vyt%$ené ciele navrhovaného projektu boli splnené. 
Rie'ite)sk% kolektív z"troch pracovísk SAV získal v%znamné 
v%sledky o"'truktúre a"dynamike prírodn%ch ohnísk ochorení 
v"urbáne (Botanická záhrada Ko'ice) a"suburbáne Ko'íc 
(-erme)ská dolina) a"v"Ochrannom pásme Národného parku 
Slovensk% kras (Hrhov). Teriologick%m v%skumom a"parazi-
tologick%m vy'etrením hlodavcov a"hmyzo*ravcov sme po-
tvrdili relatívne bohatú faunu hostite)ov ektoparazitov a"teda 
aj potenciálnych rezervoárov vírusov%ch, bakteriálnych 
i"protozoárnych patogénov. Na 'tudovan%ch lokalitách sme 
zaznamenali 10 druhov drobn%ch cicavcov, na nich parazi-
tujúcich 6 druhov klie'(ov, 12 druhov parazitick%ch rozto$ov 
a"12 druhov b5ch. Viacro$né v%skumy rezervoárov%ch zvierat 
a"ich ektoparazitov, ako aj klie'(ov z"vegetácie potvrdili 
existenciu a"aktivitu prírodn%ch ohnísk borélií, anaplaziem, 
rickettsií, bartonel, neoehrlichii, babézií a"i. Aktívne ohniská 
t%chto zoonóz sme potvrdili viacro$n%m monitorovaním 
v%skytu klie'(ov a"ich premorenia na patogény tak na území 
ko'ickej aglomerácie, ako aj na viacer%ch lokalitách Brati-
slavy. Uskuto$nená bola genotypizácia patogénov, pri$om 
v"aktívnych prírodn%ch ohniskách sme potvrdili cirkuláciu 
2 genotypov anaplaziem, 3 genotypov rickettsií, 5 druhov 
bartonel a"2 genotypov babézií. V"truse drobn%ch cicavcov 
sme molekulárnymi metódami potvrdili 6 druhov a"geno-
typov kryptosporídií a"5 druhov kokcídií (Eimeria spp.). 
Niektoré z"t%chto patogénov mô*u vyvoláva( aj v%znamné 
ochorenia )udí a"domácich zvierat. NGS metódou bol ana-
lyzovan% mikrobióm klie'(ov Ixodes ricinus a"Dermacentor 
reticulatus. V%skumom sme potvrdili, *e drobné cicavce 
a"klie'te sú v%znamn%m bioindikátorom v%skytu rezistent-
n%ch stafylokokov. Zistili sme, *e aj kmene Escherichia coli 
izolované z"tráviaceho traktu drobn%ch cicavcov citlivé na 
antibiotika, mô*u by( nebezpe$né pre )udí. Dva nové druhy 
kryptosporídií pre vedu (Cryptosporidium apodemi, C. dit-
richi) a"genetická diverzita klie'(ov Dermacentor reticulatus 
v"Európe bola opísaná v"rámci medzinárodnej spolupráce.

V!STUPY DO PRAXE
V%sledky v%skumu sú vhodn%m v%stupom pre epidemio-
logickú prax, poskytujú úradom verejného zdravotníctva 
i"verejnosti informácie o"sú$asnom roz'írení a"popula$n%ch 
hustotách klie'(ov na území aglomerácie Ko'íc, o"premorení 
klie'(ov a"drobn%ch cicavcov na viaceré epidemiologicky 
v%znamné patogény. V%sledky boli doteraz publikované 
v"12 zahrani$n%ch a"2 domácich karentovan%ch $asopisoch 
a"v"1 monografii. Sú$as(ou rie'ite)ského kolektívu boli aj 
doktorandi, úspe'ne boli obhájené 4 doktorandské práce 
tematicky súvisiace s"rie'en%m projektom.

Zodpovedn% rie'ite): Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Parazitologick% ústav SAV, Ko'ice
Spolurie'ite)ské organizácie:  Ústav zoológie SAV, Bratislava 

Centrum biovied SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Ko'ice
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 168 032 /
-íslo projektu: APVV-14-0274

DROBNÉ CICAVCE AKO POTENCIÁLNY ZDROJ ZOONOTICK!CH BAKTÉRIÍ A$REZISTENCIE 
NA$ANTIBIOTIKÁ

Obr. 1 / Capitulum nymfy klie'(a 
Ixodes frontalis zobrazené 
rastrovacím mikroskopom.
Obr. 2 / -íhajúca samica klie'(a 
Dermacentor marginatus 
(Slovensk%"kras).
Obr. 3 / Ry'avka tmavopása 
(Apodemus agrarius).
Obr. 4 / NGS mikrobióm zo zmesi 
samíc Ixodes ricinus z"okolia Ko'íc. 
Ve)kos( písmen vyjadruje kvantitu 
symbiontov a"patogénov.
Obr. 5 / Larvy klie'(ov na u'nici 
ry'avky (Apodemus sp.).
Obr. 6 / Boreliov% erytém na ruke 
v"mieste cicania infikovaného klie'(a.

Obr. 1
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PREDMET V!SKUMU
Projekt bol venovan% rozvoju teórie nelineárnych evolu$-
n%ch rovníc za ú$elom pochopenia nelineárnych javov 
v"prírode. Dosiahnuté v%sledky sa t%kajú kvalitatívneho 
správania sa rie'ení. Skúmané boli apriórne odhady 
a"asymptotické správanie sa rie'ení nelineárnych para-
bolick%ch a"eliptick%ch úloh; oscilácie, chaos a"stabilita 
pre nelineárne diferenciálne rovnice celo$íselného a"ne-
celo$íselného rádu; modely chemickej kinetiky, génovej 
expresie a"prúdenia nestla$ite)nej tekutiny.

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om bolo dosiahnutie nov%ch v%sledkov 
v"základnom v%skume v"oblasti nelineárnych evolu$n%ch 
rovníc, ktoré sú motivované spojit%mi matematick%mi 
modelmi z"prírodn%ch a"technick%ch vied.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%sledky projektu boli publikované v"6 monografiách, 
67"publikáciách v"zahrani$n%ch karentovan%ch $asopi-
soch a"v"21 publikáciách, publikovan%ch v"recenzovan%ch 
vedeck%ch $asopisoch v"zahrani$í a"boli prezentované na 
mnoh%ch pozvan%ch predná'kach na medzinárodn%ch 
vedeck%ch podujatiach.
-len rie'ite)ského kolektívu prof. M. Fe$kan sa dostal do 
rebrí$ka HighlyCitedResearchers za rok 2019. Rebrí$ek 
zostavuje spolo$nos( ClarivateAnalytics z"Web ofScien-
ceGroup.

PRÍNOS PRE PRAX
Okrem publika$nej $innosti v"prestí*nych odborn%ch 
$asopisoch k"najdôle*itej'ím v%sledkom projektu patrí 
vzdelávanie diplomantov a"PhD 'tudentov. S"rie'en%m 
projektom súviselo 12 diplomov%ch a"4 dizerta$né práce. 
1al'ím prínosom bola organizácia seminárov a"predná'ok 
hostí z"popredn%ch zahrani$n%ch univerzít. V,aka finan$-
nej podpore APVV bolo mo*né ,alej rozvíja( zahrani$nú 
spoluprácu $lenov rie'ite)ského kolektívu.

Zodpovedn% rie'ite): prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Fakulta matematiky, fyziky a"informatiky  

 Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 209 440 /
-íslo projektu: APVV-14-0378

NELINEÁRNE JAVY V$EVOLU&N!CH ROVNICIACH Z$PRÍRODN!CH A$TECHNICK!CH VIED

Obr. 1 / Fázová premena ternárnych 
materiálov je v"gravita$nom poli 
sprevádzaná prúdením kvapalnej fázy, 
alebo konvekciou. Obrázok ilustruje dva 
re*imy konvektívneho prúdenia: ustálené 
prúdenie v"oblasti pod plnou $ervenou 
krivkou a"oscila$né prúdenie v"oblasti 
medzi preru'ovanou a"plnou $ervenou 
krivkou. Osi reprezentujú mieru po$iato$nej 
koncentrácie dvoch zlo*iek ternárneho 
materiálu (tzv. Rayleighove $ísla).

Obr. 2 / Oscila$ná konvekcia je v%sledkom 
komplexnej interakcie medzi konvektívno-
difúznym prenosom tepla a"zlo*iek 
ternárneho materiálu. Vzniká v"'irokom 
rozsahu experimentálnych parametrov, ako 
ilustruje tmavo 'edá oblas( na obrázku. 
Osi reprezentujú 'kálovan% koeficient 
koncentra$nej difúzie dvoch zlo*iek 
ternárneho materiálu (tzv. Lewisove $ísla).

Obr. 3 / Pri modelovaní génovej expresie 
boli pou*ité fázové portréty. Na obrázku 
je znázornen% príklad takého portrétu, na 
ktorom vidíme limitn% cyklus, vyzna$en% 
$ervenou farbou. Osi obrázku reprezentujú 
koncentrácie transkrip$n%ch faktorov, 'ípky 
ukazujú na zmenu koncentrácií v"$ase.

Obr. 4 / V"génovej expresii hrá 
ve)mi dôle*itú úlohu aj náhodnos(. 
Zobrazen% graf znázor&uje konkrétnu 
mieru náhodnosti, tzv. Fano faktor. 
Osi zodpovedajú parametrom modelu 
expresie mRNA molekuly za prítomnosti 
antagonistickej microRNA molekuly.

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 4
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PREDMET V!SKUMU
Klie'te sú v%znamn%mi prená'a$mi nebezpe$n%ch patogé-
nov, ale napriek tomu nie sú známe regula$né mechanizmy 
nevyhnutné pre prenos patogénov z"klie'(a do krvi hosti-
te)a. Taktie* nie sú známe fyziologické pochody regulujúce 
funkcie slinn%ch *liaz, $reva a"gonád po$as *ivotného cyklu 
klie'(ov. V"tomto projekte sme pou*ili imunohistochemické, 
molekulárne a"fyziologické techniky s"cie)om identifikova( 
hormóny a"ich receptory dôle*ité pre funkciu t%chto orgá-
nov klie'(ov Ixodes ricinus a"I. scapularis. Rôznymi pokusmi 
sme zistili, *e vybrané neuropeptidy a"ich receptory regu-
lujú aktivitu uveden%ch orgánov a"prenos patogénov po$as 
cicania na hostite)ovi. Na'e v%sledky mô*u slú*i( k"lep'ej 
ochrane proti prenosu patogénov a"k"v%voju ú$inn%ch pro-
striedkov na potla$enie reproduk$nej schopnosti klie'(ov 
ako nebezpe$n%ch ektoparazitov $loveka a"zvierat.

CIELE PROJEKTU
1.  Identifikácia a"expresia neuropeptidov v"neurónoch 

inervujúcich slinné *)azy, $revo a"gonády.
2.  Identifikácia a"expresia receptorov pre neuropeptidy 

v"slinn%ch *)azách, $reve a"gonádach.
3.  Funkcia neuropeptidov a"ich receptorov pri regulácii 

prenosu patogénov z"vnútorn%ch orgánov klie'(a do 
hostite)a.

V!SLEDKY
Po$as rie'enia projektu sme zmapovali expresiu neuro-
peptidov v"mozgu, slinn%ch *)azách, $reve a"pohlavn%ch 
orgánoch klie'(ov pomocou imunohistochémie a"in situ 
hybridizácie (Obr. 1). Pre objasnenie funkcie t%chto neu-
ropeptidov a"ich mo*nom ú$inku pri prenose patogénov 
do hostite)a sme sledovali $as ich vylu$ovania v"rôznych 
'tádiách. Zistili sme, *e neuropeptidy sa akumulujú po$as 
hladovania ale po$as cicania nastáva ich vylu$ovanie 
z"inervácie a"endokrinn%ch buniek $reva (Obr. 1C,D). 
Niektoré neuropeptidy sme pozorovali aj v"inervácii po-
hlavn%ch orgánov (Obr."1E,F), $o nazna$uje ich úlohu pri 
regulácii rozmno*ovania.

Zodpovedn% rie'ite): RNDr. Du'an +it&an, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Ústav zoológie SAV
Spolurie'ite)ská organizácia: Virologick% ústav BMC SAV
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 211 985 /
-íslo projektu: APVV-14-0556

FUNKCIA NEUROPEPTIDOV A$ICH RECEPTOROV PRI REGULÁCII PRENOSU PATOGÉNOV Z$KLIE%(OV 
NA HOSTITE"A

Obr. 1 / Expresia neuropeptidu 
AST-A"v"neurónoch mozgu 
klie'(a I. ricinus (A,B). Niektoré 
neuaróny mozgu inervujú 
zadné $revo (C,D) a"akcesorické 
pohlavné *)azy samcov (E) 
a"samíc (F). Silná imunoreaktivita 
v"inervácii a"endokrinn%ch 
bunkách $reva u"hladujúcich 
klie'(ov zmizne v"priebehu 1-3 
dní po$as cicania, $o nazna$uje 
vylu$ovanie neuropeptidov 
v"tomto $ase (C,D).

Obr. 2 / Priebeh expresie mRNA 
prekurzora pre alatotropín 
v"$reve I. ricinus. 0d – hladujúce, 
1-7d – cicajúce, P+1-10 – pustené 
nacicané klie'te.

Obr. 3. / Priebeh expresie AT 
receptora v"$reve I. ricinus. 
Zv%'ené hladiny expresie sú 
len v"po$iato$n%ch 'tádiách 
u"nenacican%ch a"cicajúcich 
klie'(ov, $o nazna$uje, *e 
alatotropín stimuluje príjem 
potravy. 

Obr. 4. Chemiluminiscen$ná 
charakterizácia receptorov pre 
AT (ATR) a"AST-A"(AST-A"Rec 
3) z"klie'(a I. ricinus. ATR je 
rovnako aktivovan% v'etk%mi 
tromi peptidmi z"at prekurzora 
I. ricinus (Ixr AT1-3) a"v"men'ej 
miere alatotropínom z"priadky 
moru'ovej Bombyx mori 
(Bm AT). AST-A"receptor je 
aktivovan% peptidmi AST-A1-3 
kódovan%mi na ast-a"prekurzore 
klie'(a a"AST-A"z"mot%)a 
Manduca sexta.

Obr. 5 / Borrelia burgdorferi 
v"$reve klie'(a I. scapularis. 
A) Nenacicaná nymfa I. scapularis 
infikovaná Borrelia burgdorferi 
zafarbená s"protilátkou proti 
flagelínu (zelená farba) 
a"Osp-A"($ervená). 
B) Cicajúca nymfa 36 h 
I. scapularis infikovaná 
Borrelia burgdorferi 
zafarbená s"protilátkou proti 
Osp-A"($ervená) a"Osp-C (zelená 
farba). 

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 5

Obr. 4

Obr. 1

Priebeh expresie mRNA pre neuropeptidy a"ich receptory 
sme overili kvantitatívnou qRT-PCR. Zistili sme, *e vysoké 
hladiny expresie neuropeptidov a"ich receptorov na za$iat-
ku cicania postupne klesajú a"na konci cicania dosahujú 
ve)mi nízke hodnoty (Obr. 2,3). Tieto v%sledky nazna$ujú, 
*e neuropeptidy a"ich receptory produkované v"$reve 
a"slinn%ch *)azách majú dôle*itú úlohu po$as cicania krvi. 
Expresiu AST-A"a"jeho receptorov v"pohlavn%ch orgánoch 
sme potvrdili qRT-PCR.
Receptory pre AT, AST-A"a"sNPF klie'(ov neboli doteraz 
funk$ne charakterizované, preto sme na pracovisku 
zaviedli chemiluminiscen$nú in vitro metódu na charakte-
rizáciu receptorov v"CHO bunkách s"aequorínom. V"prie-
behu rie'enia projektu sme charakterizovali receptor pre 
AT, 'tyri receptory pre AST-A"a"dva receptory pre sNPF 
(Obr. 4).
Na funk$nú anal%zu sme vybrali pä( skupín neuropeptidov 
(alatotropín, AST-A, sNPF, SIFa a"MIP) a"ich receptory, 
ktoré sú produkované alebo vylu$ované v"slinn%ch *)a-
zách, $reve alebo gonádach. Pomocou RNA interferencie 
(RNAi) sme potla$ili expresiu uveden%ch neuropeptidov 
a"receptorov. RNAi pre alatotropín, AST-A"a"ich receptory 
indukovala spomalené cicanie krvi, zv%'enú mortalitu 
a"poruchy pri kladení vají$ok. Tieto v%sledky nazna$ujú, 
*e alatotropín, AST-A"a"ich receptory sa podie)ajú na re-
gulácii príjmu potravy a"rozmno*ovaní klie'(ov. 
Tie* sme prispeli k"objasneniu prenosu spirochét Borrelia 
afzeli z"Európy a"B."burgdorferi z"USA z"klie'(ov na hosti-
te)a. Star'ie 'túdie poukazovali na nutnos( B. burgdorferi 
migrova( z"$reva klie'(a do slinn%ch *liaz, kde sa mení 
expresia povrchov%ch proteínov spirochéty z"Osp-A"na 
Osp-C. Zo slinn%ch *liaz sa pri cicaní dostanú do hostite)a. 
Na'e pozorovania v'ak ukázali, *e spirochéty zostávajú 
v%lu$ne len v"$reve kde sa expresia Osp-A"sa mení na 
Osp-C po$as cicania klie'(ov. Slinné *)azy nie sú na vyvo-
lanie tejto zmeny potrebné. Tieto pokusy tie* ukázali, *e 
spirochéty sa rozmno*ujú len v"$reve odkia) sa pri cicaní 
dostávajú priamo do krvi my'í (Obr. 5). 
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PREDMET V!SKUMU
Projekt s"názvom Prechod supravodi$ – izolant spojil tri 
slovenské v%skumné skupiny s"cie)om 'tudova( prechod 
supravodi$ – izolant (Cie) 1) a"topologické stavy v"su-
pratekutom héliu-3 (Cie) 2) a"v"hexaboride samária (Cie) 
3). Rie'ite)sk% kolektív z"ÚEF SAV a"PF UPJ. vkladal do 
rie'enia projektu celú nízkoteplotnú infra'truktúru Centra 
fyziky nízkych teplôt v"Ko'iciach, a"skupina z"FMFI UK 
svoje technologické zariadenia a"zastre'ovala teoretickú 
podporu celého projektu. V"rámci rie'enia projektu bolo 
publikovan%ch celkovo 41 prác, z"ktor%ch 25 prác bolo 
publikovan%ch v"$asopisoch s"najvä$'ím impaktom 1"x"Ad-
vanced Materials (IF 25), 2 x ACS nano (IF 13,9), 1"x"Natu-
re Comm. (IF 12,3), 1 x Appl. Surf. Sci. (IF 5,15), 14 x Phys. 
Rev. B (IF 3,7), at,. 

CIE" 1, PRECHOD SUPRAVODI& – IZOLANT 
Mechanizmus prechodu supravodi$-izolant (PSI) bol 
'tudovan% v"tenk%ch filmoch MoC a"v"granulovan%ch 
vzorkách bórom dopovaného diamantu (BdD). Pri 'túdiu 
PSI v"tenk%ch filmoch MoC sme ukázali, *e bozónov% 
model PSI nie je univerzálny. Na'e transportné a"nízko-
teplotné STM merania ukázali, *e PSI v"tenk%ch filmoch 
MoC sa realizuje fermiónovou cestou [1]. Okrem toho sme 
pozorovali, *e s"rastúcou neusporiadanos(ou/sten$ovaním 
hrúbky filmov, spektrálne rozmazanie tunelov%ch spektier 
v%razne rastie [1,2]. Na vysvetlenie tohto efektu na'a teo-
retická skupina vypracovala teóriu Dynesov%ch supravodi-
$ov [3], ktorá vysvet)uje nárast spektrálneho rozmazania 
pri sten$ovaní filmov ako dôsledok lokálneho magnetiz-
mu, ktoré mô*e vznika( na rozhraní medzi substrátom 
a"tenk%m filmom [2]. Táto teória bola úspe'ne aplikovaná 
aj na popis komplexnej vodivosti v"neusporiadan%ch 
supravodi$och MoC s"hrúbkou 10 nm [4]. Mikroskopicá 
teória Dynesov%ch supravodi$ov bola rozvíjaná po$as 
celého obdobia rie'enia projektu [3].

V"BdD bol 'tudovan% mechanizmus bozónového PSI. 
Zistili sme, *e bozónov% mechanizmus potlá$ania supra-
vodivosti v"BdD vzorkách smerom ku izola$nému stavu 
je spojen% so stratou globálnej fázovej koherencie v"kon-
denzáte Cooperov%ch párov [5]. Aplikovaním magneti-
za$n%ch, transportn%ch a"STM experimentov sme ukázali, 
*e vzorky, v"ktor%ch sú polykry'talické zrná bórom do-
povaného diamantu pokryté vodíkom vykazujú unikátnu 
koexistenciu magnetizmu a"supravodivosti [6].

CIE" 2, POVRCHOVÉ STAVY V$SUPRATEKUTOM 3He-B 
Pri 'túdiu interakcie mechanick%ch rezonátorov s"po-
vrchom viazan%mi excitáciami v"supratekutom 3He-B 
pri ultra nízkych teplotách sme pozorovali nov% jav. Ide 
o"anomálne, na magnetickom poli závislé tlmenie pohybu 
tohto rezonátora, ktoré sme interpretovali ako jav jadrovej 
magnetickej rezonancie (JMR) na anizotrópnom mag-
netickom momente povrchov%ch Andrejovsk%ch stavov 
v"topologickom supratekutom 3He-B [7]. 

CIE" 3, SMB6 – TOPOLOLOGICK! IZOLANT? 
Elektrónová pásová 'truktúra silne korelovaného Kondo 
izolátora SmB6 bola 'tudovaná priamou metódou ARPES 
do teploty 1 K, pri ktorej sa pod)a teoretick%ch predpovedí 
o$akávala existencia topologick%ch povrchov%ch stavov. 
V"nameran%ch energetick%ch spektrách sme pozorovali 
len triviálne povrchové stavy nevykazujúce $rty topo-
logického izolátora [8]. STM merania, uskuto$nené pri 
milikelvinov%ch teplotách tie* potvrdili triviálny pôvod 
povrchov%ch stavov [9]. Ukázali sme, *e SmB6 sa javí ako 
triviálny povrchov% vodi$ a"nie ako topologick% izolant.

PRÍNOS PRE PRAX
Projekt mal character základného v%skumu, av'ak do-
siahnuté v%sledky mô*u by( apIikované v"kvantov%ch 
nanotechnológiách. 

Zodpovedn% rie'ite): Mgr. Pavol Szabó, CSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ko'ice
Spolurie'ite)ské organizácie:  Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa .afárika v"Ko'iciach 

Fakulta matematiky, fyziky a"informatiky Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 248 998 /
-íslo projektu: APVV-14-0605

PRECHOD SUPRAVODI&-IZOLANT

Obr. 1 / STM povrchové mapy: topografia povrchu filmu 
MoC hrúbky 3 nm na kremíkovom substráte s"v%razne 
vy$nievajúcou „bumerangovou“ 'truktúrou a), mapa 
energetickej medzery b) a"mapa spektrálneho rozmazania 
c). Mapy b) a"c) boli skon'truované z"tunelov%ch spektier 
meran%ch v"ka*dom bode topografie povrchu. Energetická 
medzera a"spektrálne rozmazanie boli ur$ené z"fitovania 
tunelov%ch spektier na Dynesovu modifikáciu BCS hustoty 
stavov. Porovnávaním t%chto obrázkov je evidentné, *e 
v"ten'ích oblastiach vzorky je spektrálne rozmazanie 
vä$'ie a"energetická medzera je men'ia ako v"hrub'ích 
oblastiach, t.j. oblasti bli*'ie k"substrátu vykazujú 
v%raznej'ie potla$enie supravodivosti. To nám dáva priamy 
dôkaz, *e rozhranie medzi supravodi$om a"substrátom je 
lokálnym zdrojom rozbíjania supravodiv%ch Cooperov%ch 
párov [2]. Ultratenké filmy MoC sa správajú, ako Dynesove 
supravodi$e [3].

Obr. 2 / Tunelové spektrá, merané na BdD vzorkách 
s"rôznou hustotou polykry'talick%ch z2n: na jednom 
zrne ($ervená), na zhluku z2n (zelená) a"na kontinuálnej 
vzorke (modrá) [5]. Zobrazené povrchy boli zmerané 
TEM. Vymiznutie koherentn%ch píkov z"tunelov%ch 
spektier ($ervená) je prejavom straty fázovej koherencie 
v"izolovan%ch nanokry'táloch BdD.

Obr. 3 / Experimentálna (a) 
a"teoreticky spo$ítaná (b) závislos( 
r%chlosti mechanického rezonátora 
na magnetickom poli a"excitácií 
z"[7]. 

Obr. 4 / Pásová 'truktúra (disperzná 
relácia E(k)) SmB6 pri teplotách 25 
K"a"1 K"meraná metódou ARPES. 
Povrchové stavy, identifikované 
pri teplote 1K v"blízkosti Fermiho 
energie (b) sa 'tiepia v"okolí bodu 
(c), $o sved$í o"ich triviálnom 
charaktere.

Obr. 1

Obr. 4

Obr. 2

Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
V"strojárstve sa povlakovanie vyu*íva na zlep'enie 
vlastností podkladov%ch materiálov na podstatne vy''iu 
úrove&. Trendom posledného desa(ro$ia v"oblasti tak%ch-
to povlakov je formova( 'truktúru u* na nanometrovej 
(atomárnej) úrovni. Nano'trukturované (nanokompozitné) 
vrstvy reprezentujú systémy tvorené aspo& dvomi sepa-
rovan%mi fázami s"nanokry'talickou (nc-) a/alebo amor-
fnou (a-) 'truktúrou. V,aka ve)mi mal%m zrnám a"tenkej 
amorfnej matrici na ich hraniciach majú nanokompozitné 
materiály zlep'ené vlastnosti a"iné správanie v"porovnaní 
s"konven$n%mi materiálmi. Vytváranie nano'truktúrova-
n%ch povlakov len s"vysokou tvrdos(ou v'ak u* nesta$í, 
nové povlaky musia kombinova( vysokú tvrdos( s"oxida$-
nou odolnos(ou nad 1000°C, dosahova( extrémne nízke 
trenie, ma( vysokú odolnos( vo$i opotrebeniu a"zv%'enú 
hú*evnatos(. Preto sa dôraz kladie na v%voj nov%ch zlo-
*it%ch troj-, 'tvor- a"viaczlo*kov%ch nano'truktúrovan%ch 
vrstiev, kde sú potrebné aj teoretické prístupy (napr. ab 
initio modely) vzniku metastabiln%ch fáz, vzájomné inte-
rakcie medzi atómami, chemické väzby a"pod. Ukazuje sa, 
*e najperspektívnej'ím smerovaním v"oblasti základného 
v%skumu nano'trukturovan%ch povlakov s"vysokou tvr-
dos(ou, tepelnou stabilitou a"hú*evnatos(ou je orientácia 
na legovanie ve)k%mi mno*stvami u')achtil%ch kovov via-
cer%ch typov ternárnych a"viackomponentn%ch nitridov, 
prípadne karbidov.
Z"poh)adu efektivity prípravy a"praktického vyu*itia 
povlakov je ve)mi aktuálna po*iadavka aplikova( zdokona-
lené nanokompozitné vrstvy na podlo*ky pri dostato$ne 
nízkych teplotách depozície pri zachovaní potrebnej 
adhézie. To viedlo k"zavádzaniu depozi$n%ch techník 
s"vysokoenergetickou plazmou a"vysokou ionizáciou od-
prá'eného materiálu, depozíciám bez prídavného ohrevu, 
zvy'ovaniu v%(a*nosti materiálu ter$a a"pod. Sú$asné 
vysokoionizované plazmové metódam sú reprezentované 
dvomi najmodernej'ími technológiami: 

1.  HiPIMS – High power impulsed magnetron sputtering 
– magnetrónové napra'ovanie s"vysokoenergetick%m 
pulzn%m v%bojom 

2.  HiTUS – High target utilisation sputtering – napra'ova-
nie s"vysokou vyu*ite)nos(ou ter$a.

Hoci technológia HiPIMS u* bola pou*itá aj na prípravu 
viacer%ch typov tvrd%ch ovlakov, aplikácie HiTUS sú pod-
statne zriedkavej'ie. Ani jedna z"uveden%ch technológií 
v'ak e'te nebola aplikovaná na nanokompozitné multi-
komponentné povlaky s"kontrolovan%mi vlastnos(ami. 
Predkladan% projekt je zameran% práve na túto oblas(.

CIELE
Celkov%m cie)om projektu bolo zv%'enia teplotnú stability, 
'truktúrnej a"oxida$nej odolnosti, oteruvzdornosti, *ivot-
nosti a"hú*evnatosti tvrd%ch troj- a"viackomponentn%ch 
vrstiev na báze nitridov Ti, Cr, Al, W pomocou legovania 
,al'ími prvkami (Ta, V, Y, W, Nb, Si, B a"pod.) pri pou*ití 
nov%ch depozi$n%ch technológií na báze HiPIMS a"HiTUS. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Hlavné vedecké v%sledky projektu sú:
•  ur$enie mechanizmov tvorby a"formovania multikom-

ponentn%ch nano'truktúrovan%ch vrstiev, ktoré pozo-
stávajú z"kombinácií metastabiln%ch a"stabiln%ch fáz, 
amorfn%ch fáz 

•  ur$enie vplyvu vybran%ch legujúcich prvkov na ich 
teplotnú stabilitu, oxida$nú odolnos( a"mechanické 
vlastnosti 

•  ur$enie ich správania sa pri vysokoteplotnej expozícii 
•  ur$enie vplyvu vysokej úrovne ionizácie odpra'ovaného 

materiálu na tvorbu a"vlastnosti vyvíjan%ch systémov.

Hlavné technologické v%sledky projektu sú: 
•  ur$enie základn%ch vz(ahov medzi depozi$n%mi 

parametrami fyzikálnej depozície z"pár a"v%slednou 
'truktúrou a"vlastnos(ami vyvíjan%ch vrstiev 

•  zavedenie nov%ch depozi$n%ch technológií HIPIMS 
a"HiTUS 

Merate)né ukazovatele projektu boli splnené a"vo viace-
r%ch oblastiach aj prekro$ené o$akávané ciele. Sved$í 
o"tom aj publika$ná $innos( – 9 publikácií v"renomova-
n%ch zahrani$n%ch CC $asopisoch, ktoré boli citované viac 
ako 34 krát v"databázach WoS a"Scopus. Sú$asne boli 

v"spolupráci so zahrani$n%mi partnermi podané 2 zahra-
ni$né patenty (Ukrajina). V%sledky boli prezentované aj na 
viacer%ch medzinárodn%ch konferenciách formou predná-
'ok, z"toho 5 (F. Lofaj – Ro*nov p. Radho'tem, -R, 2017; 
F. Lofaj – Tokushima, Japonsko, 2017; F. Lofaj – Sapporo, 
Japonsko, 2018; M. Mikula – Vadstena, .védsko, 2018) boli 
vyzvané predná'ky na 'pecializovan%ch/v%znamn%ch kon-
ferenciách. +Speci8lnu pozornos5 si zasluhuje vyzvaná 
predná'ka (B. Gran$i$, key note speaker) prezentujúca 
ucelen% v%skum v"oblasti ternárnych a"kvaternárnych 
nitridov%ch tvrd%ch vrstiev s"názvom „Tantalum alloying – 
improvement of thermal stability and mechanical proper-
ties of ternary and quaternary transition metal nitrides“ 
na svetovej konferencii ICMCFT 2019 v"San Diegu, USA. 
V"rámci projektu boli vypracované a"úspe'ne obhájené 
4"diplomové práce. Na projekte sa so svojimi témami 
úspe'ne obhájili 3 doktorandi (P. Hvi'$ová – 2016, D."Né-
meth – 2017, M. Pleva – 2018) a"v"sú$asnosti priamo pra-
cujú 3 PhD 'tudenti (prvá obhajoba koniec roku 2018). 

PRÍNOS PRE PRAX
V%sledkami a"prínosom projektu je v%voj 
•  nov%ch multikomponentn%ch nano'truktúrovan%ch 

povlakov s"vy''ou teplotnou stabilitou, so zv%'enou 
odolnos(ou proti oxidácii, elasticitou a"zv%'enou 
hú*evnatos(ou.

•  preukázanie vhodnosti technológií HiPIMS a"HITUS na 
prípravu multikomponentn%ch nano'truktúrovan%ch 
povlakov

•  zavedenie nov%ch depozi$n%ch, skú'obn%ch 
a"analytick%ch metód pre charakterizáciu nov%ch 
povlakov.

Uvedené v%sledky vytvárajú databázu pre r%chlej'iu ak-
ceptáciu najnov'ích depozi$n%ch technológií typu HiPIMS 
a"HiTUS v"oblasti tvrd%ch povlakov priemyslom.
Na základe v%sledkov z"experimentov za$al priemyseln% 
partner Staton, s.r.o. Turany, testova( vyvinuté vrstvy na 
rezn%ch nástrojoch vo svojich priemyseln%ch podmien-
kach. V"rámci rie'enia úloh projektu za$ala spolupráca 
so zahrani$n%mi in'titúciami – Linkoping University vo 
.védsku a"s"Erich Schmid Institute v"Rakúsku. 

Zodpovedn% rie'ite): doc., RNDr. Franti'ek Lofaj, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Ústav materiálového v%skumu SAV
Spolurie'ite)ské organizácie: Fakulta matematiky, fyziky a"informatiky Univerzity Komenského v"Bratislave
 Ústav materiálov a"mechaniky strojov SAV
Termín rie'enia: 7/2015 – 9/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 245 700 /
-íslo projektu: APVV-14-0173

MULTIKOMPONENTNÉ NANOKOMPOZITNÉ POVLAKY PRIPRAVENÉ VYSOKOIONIZOVAN!MI
DEPOZI&N!MI TECHNOLÓGIAMI

Obr. 1

Obr. 2 Obr. 3

Obr. 1 / M. Pleva, B. Gran$i$, M. Mikula, et al., Thermal 
stability of amorphous Ti-B-Si-N coatings with variable Si/B 
concentration ratio, Surface and Coatings Technology, 333, 
(2018) 52-60. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2017.10.063

Obr. 2 / .truktúra Ti0.12B0.23Si0.12N0.51 povlaku po *íhaní 
pri teplote 800 C pomocou: a, f) STEM v"tmavom poli, b, 
g) STEM v"svetlom poli, c, h) SAED mikrodifrakcia, d, i) 
EELS mapping – distribúcia Ti ($ervená); B (fialová) a"e, j) 
distribúcia N atómov vo vzorkách na a, b, d, e).

Obr. 3 / Závislosti a) – tvrdosti a"b) – redukovaného modulu 
Younga vo v%chodzích a"tepelne spracovan%ch Ti-B-Si-N 
povlakoch od teploty *íhania.



37
T

E
C

H
N

IC
K

É
 V

E
D

Y
36

PREDMET V!SKUMU
Projekt sa zaoberá vyu*itím odpadov%ch aglomerovan%ch 
materiálov na báze dreva. Recyklácia dreva je téma vychá-
dzajúca zo smerníc EU a"zo zákona SR 79/2015. Hlavn%m 
zdrojom odpadu s"chemickou zá(a*ou ak%mi sú drevotries-
kové, drevovláknité dosky a"dosky z"orientovan%ch triesok 
(OSB) ja hlavne nepotrebn% nábytok a"demoli$n% stavebn% 
odpad. Kone$n%m cie)om materiálového zhodnotenia aglo-
merovan%ch materiálov je opätovná v%roba drevotrieskov%ch 
a"drevovláknit%ch dosiek strednej objemovej hmotnosti 
(MDF) a"ich recyklácia na fluting pre v%robu menej náro$n%ch 
kartónov.

CIEL PROJEKTU
Vedeck%m cie)om rie'enia projektu bolo navrhnú( metódy 
zv%'enia recykla$ného stup&a (a*ko recyklovate)n%ch materi-
álov na báze dreva s"vytvrdnut%mi *ivicami, ktoré sa pridávali 
pri ich v%robe ako pojivo. V"rámci rie'enia projektu sa ur$il 
spôsob prvotnej de'trukcie jednotliv%ch odpadov%ch druhov, 
spôsob prípravy obnoven%ch drevn%ch $astíc a"metódy 
prípravy vlákniny zo získan%ch $astíc. Aplika$n%m cie)om 
projektu bolo stanovi( podmienky opätovnej v%roby aglome-
rovan%ch materiálov na báze dreva a"tie* navrhnú( spôsoby 
ich recyklácie za pomoci papierensk%ch technológií.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY 
V"rámci rie'enia projektu boli podané tri patentové prihlá'ky, 
bolo uverejnen%ch 'es( impaktovan%ch a"nieko)ko odborn%ch 
publikácií. Uskuto$nili sa poloprevádzkové testy a"na základe 
v%sledkov rie'enia projektu sa nadviazala spolupráca s"Wil-
helm-Klauditz In'titútom so sídlom v"Braunschweigu (Ne-
mecko) v"oblasti nového spôsobu lisovania aglomerovan%ch 
materiálov na báze dreva.
Laboratórnymi testami sa zistilo, *e pre roztrieskovanie 
odpadového materiálu je potrebná min 40% relatívna vlh-
kos(. Odpadové DTD a"OSB dosky upravované uveden%m 
spôsobom a"roztrieskované na okru*í s"pozd5*nymi 'trbinami 
majú skladbu triesok vhodnú na v%robu DTD a"tie* na v%robu 
vlákna pre MDF.

Pripravené triesky nad 2 mm boli zohriate parou na 80°C. Zís-
kané vlákno mleté na zariadení Sprout-Waldrone o"jemnosti 
mletia 5oSR (Schopper-Riegler) je pre potreby prípravy MDF 
dosiek nedostato$né a"je potrebné jeho domie)anie na Valley 
holandri na 13, 24oSR. Mletie na vy''í stupe& zvy'uje spotrebu 
lepidla pri príprave dosky.

Podobne bola optimalizovaná príprava drevnej vlákniny z"od-
padov%ch MDF dosiek lepen%ch mo$ovino-formaldehydov%m 
lepidlom. Odpadové OSB a"DTD dosky lepené melamíno-mo-
$ovino-formaldehydov%m lepidlom pre ,al'ie spracovanie 
musia by( upravované varením a"následn%m drvením. Takto 
upravené mô*u by( roztrieskované na okru*í s"pozd5*nymi 
'trbinami. Získané triesky majú skladbu triesok vhodnú na 
v%robu vlákna a"tie* na v%robu DTD. Mno*stvo formaldehydu 
v"pripraven%ch trieskach z"odpadov%ch DTD po úprave s"vo-
dou je zní*ené v"závislosti na spôsobe spracovania.

PRÍNOSY PRE PRAX
Patentovaná technológia v%roby drevotrieskov%ch dosiek 
(DTD) umo*&uje v%robu bezformaldehydov%ch materiálov 
s"úsporou energie 381 kWh na 1 tonu vyroben%ch DTD. 
Recykláciou star%ch odpadov sa u'etrí vlákninové drevo 
v"hodnote 58,8 Eur na 1 tonu vyroben%ch DTD, pri$om umo*-
&uje 100% pou*itie recyklátu. Zv%'enie v%roby v"dôsledku 
skrátenia lisovacieho $asu na 1,5 a* 2 min odpovedá zv%'eniu 
produkcie linky o"cca 33% a* 55%. V"prípade ro$nej produk-
cie 500 tisíc m3 DTD sa pri cene 179 Eur/m3 sa zv%'i v%roba 
z"hodnoty 89"mil. Eur na 119 mil. a* 138 mil. Eur. 
Pri prípravu flutingu chemick%m recyklovaním aglomerova-
ného odpadu boli pou*ité dva spôsoby delignifikácie a"to 
mierne alkalick% bezsírny postup, a"alkalick%. K"chemickému 
spracovaniu boli pou*ité $astice nad 2 mm pripravené pod)a 
nami navrhnutej technológie. Najlep'ie v%sledky sa dosiahli 
pri alkalickej delignifikácii so zaná'kou 16 % a.a. U* pri cel-
kovej varnej dobe 80 min sa dosiahli pevnostné parametre 
polobuni$iny, ktoré sú potrebné pre v%robu „Semi Chemical 
Fluting 2“ aj „Brown Testliner 2“. 

Zodpovedn% rie'ite): Ing. Henrich Lübke
Rie'ite)ská organizácia:  V%skumn% ústav papiera a"celulózy, a.s.
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 246 869 /
-íslo projektu: APVV-14-0243 

VYU#ITIE VLÁKNA Z$ODPADOV!CH AGLOMEROVAN!CH MATERIÁLOV NA BÁZE DREVA

Obr. 1 / Materiálové zhodnotenie odpadov%ch 
aglomerovan%ch materiálov s"vytvrdnut%m 
pojivom na báze dreva.

Obr. 2 / Segment kaskádového zhodnocovania 
drevnej hmoty, tzv. downcycling, pri$om vzniká 
produkt s"ni*'ou pridanou hodnotou.

Obr. 3 / Metóda stanovenia formaldehydu 
vo v%luhoch z"odpadovych aglomerovan%ch 
materiálov.

Tab. 1: Skladba triesok vzoriek DTD po úprave 30 min 
varením a"následnom trieskovaní na okru*í s pozd5*nymi 
'trbinami.

Tab. 2: Distribúcia a"vlastnosti vlákna získaného z"trie-
sok z"DTD lepen%ch UF lepidlom po mletí na mlyne 
Sprout-Waldron a"domie)aní na Valley holandri.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

ENERGY USE WOOD FLOUR RECYCLED CHIPS  RECYCLED FIBRE

WASTE FURNITURE WOOD BUILDING DEMOLITION

MAIN SOURCE OF WASTE WOOD BASED AGGLOMERATED MATERIALS

PROCESSING
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PREDMET V!SKUMU A CIE" PROJEKTU
Plynulé odlievanie ocele je jednou z"fundamentálnych 
technológií na'ej civilizácie – touto technológiou sa vyrá-
ba ro$ne viac ako 1,5 miliardy ton oce)ov%ch polotovarov. 
V"procese plynulého odlievania tekutá oce) z"panvy a"me-
dzipanvy je postupne chladená v"zariadení pre plynulé 
odlievanie (ZPO) pod)a nastavenej geometrie – formátu 
kontiodliatku, Obr. 1.
Proces chladenia v%znamnou mierou ur$uje priebeh 
solidifikácie ocele a"t%m kvalitu a"efektivitu produkcie. 
Priebeh chladenia kontiodliatkov sa optimalizuje a"sa riadi 
hlavne v"sekundárnej zóne chladenia, kde chladiaca voda 
s"prietokmi U1(k) – Un(k) cez nezávislé sekcie d%z 6.1 – 6.n 
prúdi na povrch horúceho polotovaru. Obr. 1. 
Úlohou riadenia je zabezpe$i( zmenami prietokov chla-
diacej vody, U1(k) – Un(k), technológiou po*adované 
teplotné profily kontiodliatkov. V"be*nej in*inierskej praxi 
sekundárna zóna chladenia sa rozdelí na 5-10 $astí a"pri 
riadení dynamika jednotliv%ch $astí sa popisuje na zákla-
de oby$ajn%ch diferenciálnych rovníc. 
V"rámci rie'eného projektu pre +eleziarne Podbrezová, 
a.s. riaden% systém bol interpretovan% ako kontinuum a"na 
základe popisujúcich parciálnych diferenciálnych rovníc 
ako systém s"rozlo*en%mi parametrami, kde boli vyu*ité 
v%sledky dlhoro$n%ch v%skumn%ch aktivít rie'ite)ského 
pracoviska v"oblasti riadenia systémov s"rozlo*en%mi 
parametrami. 
Fyzikálne simulácie boli uskuto$nené na Gleeble Systems 
3800 v"Plastometrickom laboratóriu Regionálního Mate-
riálov6 Technologického V%zkumného Centra (RMTVC), 
V.B – TU Ostrava. 
Numerické modely ZPO v"+eleziarni Podbrezová, a.s. boli 
zostavené vo virtuálnom softvérovom prostredí ProCAST, 
ktoré pre ú$ely riadenia boli upravené do tvaru systémov 
so sústreden%m vstupom a"rozlo*en%m v%stupom. Pre 
optimalizáciu úloh riadenia bol zostaven% softvérov% 
produkt OPTIexpert, Obr. 2 a"pre rie'enie úloh riadenia 
OPTIcontrol, Obr. 3. Pritom bol vyu*it% softvérov% pro-
dukt rie'ite)ského pracoviska DPS Blockset for Simulink, 
zostaven% v"programe CONNECTIONS spolo$nosti The 

MathWorks, Inc. ako partnersk% produkt tejto spolo$nosti.
Uká*ky procesu riadenia v"sekundárnej zóne chladenia 
v"rámci OPTIcontrol sú na Obr. 4-6. Na Obr. 4 sa jedná 
o"prechod medzi zadan%mi blízkymi ustálen%mi teplot-
n%mi profilmi v"linearizovanom re*ime, kde SCZ zna$í 
priestorovú rozlo*enos( sekundárnej zóny chladenia. Obr. 
5 ukazuje proces riadenia pri náhlych zmenách r%chlosti 
liatia a"Obr. 6 znázor&uje riaden% prechod medzi vzdiale-
n%mi prevádzkov%mi stavmi pri segmentácii nelineárnej 
dynamiky prechodu. Pri simula$n%ch v%po$toch boli vy-
u*ité aj mo*nosti Slovak Grid – Slovenskej infra'truktúry 
pre vysokov%konné po$ítanie.

PRÍNOSY PRE PRAX
V%sledky rie'enia priebe*ne boli odovzdávané v"+ele-
ziar&ach Podbrezová, a.s. Fyzikálne a"numerické simula$-
né 'túdie spolu so softvérov%mi produktmi OPTIexpert 
a"OPTIcontrol boli vyu*ívané k"optimalizácii prevádzko-
v%ch re*imov s"dopadmi na zlep'enie kvality a"efektivity 
produkcie. Vo v'eobecnosti navrhnut% koncept riadenia 
na základe v%sledkov teórie systémov s"rozlo*en%mi 
parametrami predstavuje inováciu vzh)adom k"be*ne 
vyu*ívan%m systémom riadenia sekundárneho chladenia 
v"sú$asnej svetovej in*inierskej praxi.

Zodpovedn% rie'ite): Prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v"Bratislave
Spolurie'ite)ské organizácie: +P V%skumno-v%vojové centrum, s.r.o.
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 248 000 /
-íslo projektu: APVV-14-0244

V!VOJ SOFTVÉROVEJ PODPORY S$VYU#ITÍM FYZIKÁLNEJ SIMULÁCIE PRE OPTIMALIZÁCIU 
PROCESOV PLYNULÉHO ODLIEVANIA OCELE AKO SYSTÉMOV S$ROZLO#EN!MI PARAMETRAMI 
PRE$#ELEZIARNE PODBREZOVÁ, A.S.

Obr. 1 / Schéma zariadenia plynulého 
odlievania ocele (ZPO) – radiálny typ: 
(K) oblas( kry'talizátora, 1. panva, 2. 
medzipanva, 3. *iaruvzdorná ponorná 
trubica, 4. stena kry'talizátora, 5. tekuté 
jadro kontiodliatku, 6. sekundárna zóna 
chladenia, 6.1 – 6.n nezávislé sekcie d%z 
s"prietokmi chladiacej vody U1(k) – Un(k), 
7. terciárna zóna chladenia, 8. delenie 
polotovarov.

Obr. 2 / Hierarchia systému OPTIexpert 
pre vy'etrovanie ustálen%ch podmienok 
pri plynulom odlievaní nosného formátu 
205R40.

Obr. 3 / Hierarchia systému OPTIcontrol 
pre riadenie tepeln%ch procesov ako 
systémov s"rozlo*en%mi parametrami 
pri plynulom odlievaní ocele nosného 
formátu 205R40. 

Obr. 4 / Prechod medzi zadan%mi 
blízkymi ustálen%mi teplotn%mi profilmi 
v"linearizovanom re*ime, kde SCZ zna$í 
priestorovú rozlo*enos( sekundárnej zóny 
chladenia.

Obr. 5 / Proces riadenia pri náhlych 
zmenách r%chlosti liatia, kde SCZ zna$í 
priestorovú rozlo*enos( sekundárnej zóny 
chladenia.

Obr. 6 / Riaden% prechod medzi 
vzdialen%mi prevádzkov%mi stavmi 
pri segmentácii nelineárnej dynamiky 
prechodu, kde SCZ zna$í priestorovú 
rozlo*enos( sekundárnej zóny chladenia.

Obr. 1

Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

Obr. 2

Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU A$CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om rie'eného projektu bola v%roba kera-
mick%ch implantátov z"materiálov hydroxyapatitu (HA) 
a"trikalcium fosfátu (TCP) resp. ich zmesi dvoma rozli$n%mi 
aditívnymi technológiami (LCM – Litography based Cera-
mic Manufacturing a"FDM – Fused Deposition Modeling). 
Vyrobené vzorky boli testované z"biomechanického, bioma-
teriálového a"biologického aspektu. Na základe dostupn%ch 
odborn%ch poznatkov sa zistilo, *e hydroxyapatit (HA) je 
vhodné mie'a( s"trikalciumfosfátom (TCP) s"cie)om dosiah-
nu( po*adované biomechanické vlastnosti a"taktie* nastavi( 
parametre biodegradovate)nosti materiálu. Pre ,al'iu v%ro-
bu a"testovanie boli okrem $ist%ch HA a"TCP zvolené pome-
ry HA/TCP nasledovne: 30/70; 70/30 a"50/50 (HATCP37, 
HATCP73, HATCP55). Pre ur%chlenie, resp. optimalizáciu 
osteointegrácie boli vyrobené vzorky s"pórovitos(ou 200 
7m, 400 7m a"600 7m. S"rôznymi kombináciami pórovitos-
ti, pomerov HA/TCP a"tvarov (kubick% a"cylindrick%) bolo 
vyroben%ch, testovan%ch a"analyzovan%ch 900 vzoriek.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY A$PRÍNOS PRE PRAX
Po$as rie'enia projektu boli merané a"stanovené základné 
parametre vzoriek, ako je hmotnos( a"celkové rozmery, 
hodnotila sa homogenita a"hustota a"prierezová plocha po-
mocou priemyselnej po$íta$ovej tomografie (CT), vykonané 
boli mechanické skú'ky v"jednoosom tlaku a"testy biokom-
patibility biokeramick%ch skafoldov z"HA a"TCP, resp. ich 
kombinácií v"in vitro podmienkach. Na obr. 2 je prezento-
vaná cylindrická biokeramická vzorka s"v%stupmi anal%zy 
pomocou priemyselnej po$íta$ovej tomografie (CT).
Pre u)ah$enie biomechanickej anal%zy aditívne vyrában%ch 
vzoriek bola realizovaná po$íta$ová simulácia, ktorej 
v%sledky boli porovnané s"v%sledkami mechanickej skú'ky 
v"tlaku. Na základe v%stupov z"t%chto skú'ok boli testované 
biokeramické materiály definované z"h)adiska klinick%ch 
aplikácií (typy náhrad tvrd%ch tkanív). Na obr. 3 je uká*ka 
rozdielov v"mechanick%ch vlastnostiach piatich analyzova-
n%ch materiálov s"pórovitos(ou 200 7m, porovnané s"me-
chanick%mi vlastnos(ami vybran%ch kostí )udského tela.
Predpokladom pre úspe'né vytvorenie implantátu, je jeho 

r%chla osteointegrácia a"mechanická stabilita. Z"tohto dôvo-
du sa pristúpilo k"stanoveniu mikrodrsnosti biokeramick%ch 
vzoriek, za pou*itia mikroskopu Plu neox Optical Profiler 
(SensoFar, .panielsko), ktor% vyu*íva interferometrickú 
a"konfokálnu mikroskopickú techniku. Samotné stanovenie 
mikrodrsnosti prebehlo v"softvéri SensoMap (SensoFar, 
.panielsko) v"ktorom je mo*ná 2D a"3D anal%za povrchov. 
Testovanie cytotoxického ú$inku bolo vykonané na modeli 
)udsk%ch kme&ov%ch buniek izolovan%ch z"podko*ného 
tuku, a"to metódou priameho kontaktu. Izolované bunky 
(v"koncentrácii 1 x 105) boli osadené na biokeramické 
skafoldy umiestnené v"'es( jamkovej kultiva$nej platni$ke. 
Kultiva$né médium bolo menené priebe*ne so stanovením 
proliferácie bunkovej kultúry na biokeramickej matrici (po 
24, 48 a"72 hodinách). Prolifera$ná aktivita kme&ov%ch 
buniek z"tukového tkaniva bola ur$ená stanovením absor-
bancie roztoku spektofotometrom BioTek EL 800 (Biotek, 
USA) pri vlnovej d5*ke 490 nm. Z"nameran%ch dát (obr. 4) 
vypl%va, *e biokeramické kostné náhrady nemajú negatívny 
prolifera$n% efekt pre kme&ové bunky a"teda, *e potencio-
nálna aplikácia biokeramick%ch implantátov by nemala ma( 
na )udsk% organizmus nepriazniv% efekt, je v'ak potrebné 
tento jav overi( klinick%m skú'aním.
K"hlavn%m v%sledkom patrí vyber optimálneho materiálu 
pre klinické aplikácie, a"to najmä z"h)adiska pevnosti. Na 
základe testovania a"anal%zy bola ako vhodn% kandidát pre 
v%robu implantátu vybraná zmes v"pomere 30/70 resp. 
70/30 s"ve)kos(ou pórov 200 7m resp. 400 7m, nako)ko 
tieto vzorky vykazovali najvy''iu pevnos( v"tlaku a"nemali 
na mezench%mové kme&ové bunky negatívny ú$inok. 1alej 
bolo zistené, *e biokeramika pripravená aditívnou technoló-
giou nemá negatívny prolifera$n% efekt pre kme&ové bunky. 
Bola taktie* vytvorená metodika v%roby implantátov a"ich 
následného pov%robného spracovania pre transfer získa-
n%ch v%sledkov do klinickej praxe.
K"hlavn%m prínosom dosiahnut%ch v%sledkov pre prax 
je verifikácia pou*itia technológie LCM pre v%robu bio-
keramick%ch vzoriek a"teda aj poréznych implantátov 
podobn%ch rozmerov. Porézne biokeramické materiály 
tvoria alternatívu ku kovov%m a"polymérnym materiálom, 

ich ve)kou v%hodou je podpora osteointegrácie, $iasto$ná 
biodegradovate)nos(, nev%hodou naopak krehkos(. Ich apli-
kovate)nos( najmä na mechanicky menej za(a*ované oblasti 
(obr. 5) podporujú aj v%sledky chemickej a"biologickej 
anal%zy.

Zodpovedn% rie'ite): prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Technická univerzita v"Ko'iciach
Spolurie'ite)ské organizácie: Univerzita Komenského v"Bratislave
 ICARST, n.o.
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 235 000 /
-íslo projektu: APVV-14-0294

V!ROBA A$TESTOVANIE NÁHRAD TVRD!CH TKANÍV NA MIERU Z$HYDROXYAPATITU (HA) 
TECHNOLÓGIOU 3D TLA&E

Obr. 1 / Zariadenie pre aditívnu v%robu 
z"keramick%ch materiálov a"princíp technológie 
LCM model (Lithoz, Rakúsko).

Obr. 2 / Biokeramická cylindrická vzorka a"anal%za 
vnútornej 'truktúry pomocou priemyselnej 
po$íta$ovej tomografie.

Obr. 3 / Porovnanie napätia v"tlaku piatich 
testovan%ch materiálov s"mechanick%mi 
vlastnos(ami vybran%ch kostí.

Obr. 4 / Prolifera$ná aktivita kme&ov%ch buniek 
izolovan%ch z"podko*ného tuku na biokeramickej 
kostnej náhrade.

Obr. 5 / Keramické kraniálne implantáty 
a"biokeramická kranioplastika.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 5

Obr. 4

Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
V"drevárskom priemysle medzi dôle*ité technologické 
operácie patrí lepenie dreva. V%znamne prispieva k"zvy-
'ovaniu kvality v%robkov, ale je aj základom pre vznik 
nov%ch progresívnych drevárskych produktov. Patria sem 
lepené ve)koplo'né materiály ako napr. preglejky, latovky, 
trieskové a"vláknité dosky, v%roba ktor%ch umo*&uje 
ekonomicky vyu*i( sekundárne zdroje drevnej suroviny. 
Vhodnou kombináciou pomocn%ch látok pou*it%ch pri v%-
robe dosky sa vytvára modern% ekologick% v%robok, ktor% 
svojimi parametrami zodpovedá nárokom sú$asnej doby. 
Vo v%robe drevn%ch kompozitov sú najpou*ívanej'ími le-
pidlami polykondenza$né mo$ovinoformaldehydové (UF) 
*ivice. Ich relatívne nízka cena, vysoká reaktivita, )ahká 
aplikovate)nos( a"tvorba transparentného spoja sú vlast-
nosti, ktoré umo*&ujú ich 'iroké pou*itie. Ve)kou nev%ho-
dou t%chto *ivíc je nízka odolnos( vo$i vode a"vlhkosti, 
ale najmä toxicita spôsobená hydrol%zou vytvrdnut%ch 
lepidiel a"následn%m uvo)&ovaním formaldehydu z"hoto-
v%ch v%robkov. Sú$asné rozsiahle pou*ívanie v%robkov 
lepen%ch formaldehydov%mi *ivicami má za následok, *e 
formaldehyd sa stal neoddelite)nou sú$as(ou testovania 
kvality lepidiel a"lepen%ch v%robkov.

CIE" PROJEKTU
V"projekte sa základné cie)ové po*iadavky orientovali na 
prípravu environmentálne vhodn%ch dosiek na báze dreva 
s"nízkym obsahom a"emisiou formaldehydu pri zachovaní 
ich 'tandardn%ch fyzikálno-mechanick%ch parametrov. 
Tento zámer sa dosiahol modifikáciou zmesí polykonden-
za$n%ch lepidiel funk$n%mi biopolymérmi z"ko*iarskych 
odpadov, prírodn%mi minerálnymi plnivami, lignocelulózo-
v%mi aditívami a"chemick%mi aktivátormi.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Na v%skum modifikácií polykondenza$n%ch lepidiel 
s"cie)om zní*i( emisie formaldehydu (fd) z"dosiek na báze 
dreva boli vytipované biopolyméry získané z"druhotn%ch 
surovinov%ch zdrojov a"prírodné minerálne aditíva. +i-
vo$í'ne hydrolyzáty kolagénu a"keratínu po modifikácii 
najv%raznej'ie zni*ovali emisie formaldehydu, pri$om 
tento efekt sa zvy'uje s"ich rastúcou koncentráciou 
z"hodnoty 0,35 mg fd/g vzorky (referen$ná vzorka) 
na 0,28 mg fd/g, pokles emisií o"cca 20%. V%skum po-
kra$oval ich ,al'ou modifikáciou prídavkom aditív na 
báze glutaraldehydu a"predkondenzátu glutaraldehydu 
s"mo$ovinou MOD-I"a"MOD-II. Najv%raznej'í pokles emisie 
formaldehydu a* o"45% bol dosiahnut% pri aplikácii 2,5% 
metylol-predkondenzátu a"5% keratínu do UF 'tandardu. 
Modifikáciou UF lepidiel aminokyselinami cysteín a"cystín, 
pripraven%ch z"ov$ej vlny, sa dosiahol pokles formalde-
hydu a* o"39% pri aplikácii 0,5% cysteínu. Aminokyselina 
cysteín a"jeho oxidovaná dimérna forma cystín majú ve)k% 
potenciál vyu*itia ako lapa$e formaldehydu. Po zhod-
notení v%sledkov sa za$alo s"postupnou transformáciou 
poznatkov do priemyselnej praxe vo v%robe surov%ch 
drevotrieskov%ch dosiek v"spolo$nosti Kronospan Zvolen.
V",al'ej $asti v%skumu bolo testované vyu*itie lignoce-
lulózov%ch odpadov%ch vlákien. Aplikovali sa 'tyri typy 
vlákien: primárne drevné vláknité kaly z"v%roby drevovlák-
nit%ch dosiek, kaly z"primárnej celulózy z"v%roby buni$iny, 
kaly z"vlákien odpadového papiera a"dezintegrovaná 
buková kôra. Pou*itie t%chto vlákien v"kompozícii s"UF 
*ivicou zní*ilo emisiu formaldehydu z"preglejovan%ch 
dosiek o"27, 25, 19 resp. 42%. 
Vo v%skume 'pecifick%ch prírodn%ch aditív pre aplikácie 
do UF lepidiel sa zis(ovali fyzikálne a"chemické vlastnosti 
minerálnych nanopórovit%ch sorbentov: zeolit, montmoril-
lonit a"palygorskit. Sorbenty sa aktivovali ú$inkom teplo-
ty, pulzného magnetického po)a alebo mikrovlnného po)a. 
Zistilo sa, *e najú$innej'ou metódou aktivácie je aktivácia 
v"mikrovlnnom poli, po ktorej montmorillonit zvä$'uje 
svoju adsorp$nú schopnos( 8,7 krát, zeolit pribli*ne 5 krát 
a"palygorskit 4,2 krát. V%sledky experimentov preukázali, 

*e aktivácia sorbentov v%znamne zvy'uje ich adsorp$nú 
kapacitu pre formaldehyd, $o zabezpe$í a* o"22% ni*'í 
obsah vo)ného formaldehydu v"lepidle a"ni*'iu emisiu 
lepenom v%robku pri zachovaní kvality lepenej dosky. 

PRÍNOS PRE PRAX
V%sledkom rie'enia je získan% súbor poznatkov o"mo*nos-
tiach vyu*itia progresívnych modifikátorov, biopolymérov, 
prírodn%ch nanoplnív, aditív a"aktivátorov pre zni*ovanie 
obsahu vo)ného formaldehydu a"emisie formaldehydu 
z"lepen%ch dosiek na báze dreva, a"to tak, aby tieto vy-
kazovali vlastnosti vyhovujúce sú$asnej a"pripravovanej 
európskej legislatíve po roku 2020. 

Zodpovedn% rie'ite): prof. Ing. Ján Sedlia$ik, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Spolurie'ite)ská organizáca: VIPO a.s., Partizánske
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 941 /
-íslo projektu: APVV-14-0506

ZNÍ#ENIE EMISIE FORMALDEHYDU Z$DOSIEK NA BÁZE DREVA ENVIRONMENTÁLNOU 
PROGRESÍVNOU MODIFIKÁCIOU POLYKONDENZA&N!CH LEPIDIEL BIOPOLYMÉRMI Z$KO#IARSKYCH 
ODPADOV, PRÍRODN!MI NANOPLNIVAMI, ADITÍVAMI A$AKTIVÁTORMI

Hmotnostné spektrá hydrolyzátov kolagénu 
a"keratínu, ktoré najv%raznej'ie zni*ovali emisie 
formaldehydu.
Graf a) Vzorka kolagénu pripravená kyslou 
hydrol%zou s"minimálnym stup&om deaminácie 
(pokles izoelektrického bodu z"hodnoty 7,5 na 
6,9) s"distribúciou molekulov%ch hmotností 
v"rozsahu 4300-7000 Da. 
Graf b) Vzorka keratínu so 'irokou distribúciu 
molekulov%ch hmotností v"rozsahu 500-900 
Da, s"najvy''ím podielom cca 550, 670 Da a"má 
v%razne ni*'ie molekulové hmotnosti ako vzorka 
kolagénu.

Obr. 1 / Antioxida$ná ú$innos( v"matrici PEG ako 
funkcia teploty.

Obr. 2 / Najv%raznej'í pokles emisie formaldehydu 
do 39% sa dosiahol MOD-I"+ cysteín = 0,223 
(mg/l) and MOD-II + cysteín = 0,225 (mg/l) 
stanovené exsikátorovou metódou pod)a EN ISO 
12460-4. 

The project has achieved 4 patents and 28 
CC publications – 5 of them in the prestigious 
“The Journal of the American Leather Chemists 
Association”.

Graf a) Graf b)

Obr. 2

Obr. 1
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu tohto projektu bolo pripravi( ultra)ah-
k% supravodiv% drôt pou*ite)n% pre vinutia generujúce 
silné magnetické polia pri teplote blízkej 20 K"postaven% 
na my'lienke skombinova( do jedného kompozitu naj)ah'iu 
supravodivú zlú$eninu MgB2 s"mernou hmotnos(ou 2.55 
gcm-3 a"tie* ve)mi )ahké kovové prvky: difúznu bariéru z"ti-
tanu (4.5 gcm-3) a"vonkaj'í hliníkov% obal (2.7 gcm-3). 

CIE" V!SKUMU
Cie)om v%skumu bolo aby ultra)ahk% MgB2 drôt mal vysoké 
prúdové hustoty v"oblasti vonkaj'ích magnetick%ch polí 
0 – 5 T, odolnos( vo$i mechanick%m napätiam a"tie* nízke 
striedavé straty pri frekvenciách 1 – 100 Hz. Na dosiahnutie 
t%chto cie)ov bola zvolená metóda infiltrácie a"difúzie Mg 
do vrstvy zhusteného bórového prá'ku s"následnou tvor-
bou intermetalickej MgB2 fázy pri teplotách okolo 650°C. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Na'e v%sledky nadväzujú na dlhoro$né skúsenosti s"prí-
pravou vláknit%ch supravodiv%ch drôtov. Experimentálne 
sme overili, *e najpou*ívanej'í kovov% materiál difúznej 
bariéry Nb (8.5 gcm-3) sa dá nahradi( )ah'ím a"dobre tva-
rovate)n%m titánom (4.5 gcm-3), ktor% nereaguje s"Mg a"B 
pri tepelnom spracovaní. Vlastnosti $istého hliníka (jeho 
mäkkos() neumo*nili vyrobi( kompozitn% drôt valcovaním 
alebo (ahaním. Preto sme dôkladne testovali pôvodne kon-
'truk$n% materiál (Al+Al2O3) naz%van% HITEMAL® vyvinut% 
ústavom materiálov a"mechaniky strojov SAV prá'kovou 
technológiou. V%lisky z"Al+Al2O3 boli tvárnené do drôtov 
a"testované mechanicky a"elektricky pri izbov%ch a"nízkych 
teplotách a"tie* po*ité pre v%robu naj)ah'ieho supravodi-
vého MgB2 drôtu. Proces v%roby spo$íval v"tvárnení cen-
trálneho Mg drôtu obsypaného jemn%m prá'kom bóru v"Ti 
trubke vlo*enej do vonkaj'ej rúrky z"Al+Al2O3, ktor% bol 
valcovan% za studena na rozmer ~1 mm. Pou*ili sme viaceré 
teplotné profily jeho *íhania s"maximom pri 646oC (wA), 
642oC (wB) a"640oC (wC) a"trvaním 10 – 30 min. Najvy''ie 
prúdové hustoty (104 Acm-2 pri teplote 4.2 K"a"magne-
tickom poli 5.8 T) sa namerali pre teplotu 646.5oC, av'ak 

najvy''ia odolnos( kompozitu vo$i (ahovému namáhaniu 
bola nameraná pre teplotu 640oC. +íhanie pri teplotách 
blízkych taviacej vedie k"re-kry'talizácii Al+Al2O3 obalu 
a"t%m k"ovplyvneniu jeho mechanickej odolnosti, vi, Obr. 1.
Tieto v%sledky nás viedli k"pou*itiu obalov s"rôznym obsa-
hom Al2O3 fázy (1.3 – 3.1 obj.%) a"ich pou*ití pre káblované 
supravodi$e a"tie* 6-*ilové drôty s"pozoruhodnou odolnos-
(ou vo$i (ahovému namáhaniu, vi,. Obr. 2.
Al+Al2O3 obal má oproti Al zhor'enú elektrickú vodivos( 
a"tie* zní*enú teplotu tavenia ~ 652oC. Zní*ená vodivos( 
Al+Al2O3 umo*&uje obmedzi( straty od víriv%ch prúdov 
pre striedavé vinutia, ale nízka teplota tavenia komplikuje 
finálne tepelné spracovanie. Zaujímavou v%hodou obalu 
na báze hliníka je jednoduchá mo*nos( jeho izolovania 
oxidáciou povrchu a"vytvorením tenkej vrstvy (~ 7m Al2O3) 
s"dobrou tepelnou vodivos(ou, odolnos(ou vo$i *íhacím 
teplotám. Pou*ite takejto unikátnej izolácie bolo úspe'ne 
overené na supravodivej cievke navinutej MgB2/Ti/Al+Al2O3 

drôtu (vi,. Obr. 3.) na kostru z"nerezovej ocele. Takéto 
)ahká kon'trukcia má dobré izola$né vlastnosti a"zvlá'( 
ve)mi vysok% plniaci faktor (nad 90%), $o umo*&uje zna$ne 
minimalizova( objem a"hmotnos( vinutia.

PRÍNOS PRE PRAX
Dosiahnuté v%sledky demon'trujú reálnu mo*nos( v%ro-
by ultra)ahkého MgB2 supravodivého drôtu s"vysok%mi 
prúdov%mi hustotami odolnému vo$i mechanickému 
namáhaniu, $o umo*&uje kon'trukciu supravodiv%ch mag-
netov aj s"mal%mi priemermi vinutí metódou navíjania pred 
tepeln%m spracovaním. Vysok% plniaci faktor supravodi$a 
vo vinutí (a* nad 90%) umo*&uje generova( po*adované 
magnetické polia s"minimálnou hmotnos(ou vinutia. V"praxi 
sa tieto parametre dajú vyu*i( pre v%konné supravodivé 
veterné turbíny (nad 10 MW), )ahké a"v%konné letecké mo-
tory a"tie* potenciálne aplikácie v"kozme na pohon dru*íc 
vyu*ívajúci slne$n% vietor alebo na aktívne magnetické 
tienenie pri dlhodob%ch letoch na Mars.

Zodpovedn% rie'ite): Ing. Pavol Ková$, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Elektrotechnick% ústav SAV
Termín rie'enia: 7/2015 – 12/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 246 805 /
-íslo projektu: APVV-14-0522

ULTRA"AHK! KOMPOZITN! SUPRAVODI& NA BÁZE MG, B, TI A$AL

Obr. 1 / Prie$ny rez supravodivého drôtu 
s"MgB2 fázou, Ti bariérou a"Al+Al2O3 obalom 
(v)avo) a"ú$inok (ahového pred5*enia na 
kritické prúdy drôtov *íhan%ch pri teplotách: 
646oC (wA), 642oC (wB) a"640oC (wC).

Obr. 2 / Prie$ny rez 6-*ilov%m drôtom 1.16 
x 1.16 mm2 a"jeho odolnos( vo$i (ahovému 
napätiu pri izbovej teplote (300 K) a"teplote 
kvapalného hélia (4.2 K). 

Obr. 3. / Oce)ová kostra (a), cievka navinutá 
z"Mg/B/Ti/Al+Al2O3 vodi$a izolovaného 
tenkou vrstvou oxidu hlinitého (b) a"vy*íhané 
vinutie s"MgB2 fázou (c)

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu bol v%voj procesov spracovania 
priemyseln%ch odpadov s"obsahom zinku, cínu a"olova 
a"zisk predajn%ch produktov na báze Zn, Sn a"Pb. 

CIE" PROJEKTU 
Cie)mi projektu bolo: 
1.)  Navrhnú(, vyvinú( a"otestova( procesy (know-how) pre 

hydrometalurgické spracovanie priemyseln%ch odpa-
dov s"obsahom Zn, Pb a"Sn v"laboratórnom meradle;

2.)  Vybudova( poloprevádzkovú linku na hydrometalur-
gické spracovanie odpadov; 

3.)  Otestova( navrhnuté procesy v"poloprevádzkovom 
meradle;

4.)  Získa( predajné produkty na báze Zn, Sn a"Pb.

Pre ú$ely rie'enia aplikovaného v%skumného projektu 
sa z"mno*stva analyzovan%ch dostupn%ch odpadov pre 
realizáciu v%skumu vyselektovali: a) úlety z"elektrickej 
oblúkovej pece (EOP) s"obsahom Zn z"v%roby ocele, b) 
konvertorov% úlet s"obsahom Pb, Sn z"v%roby medi a"c) 
kal z"pocínovania s"obsahom Sn z"procesu pocínovania 
ocele. Tieto odpady patria medzi nebezpe$né odpady, ale 
zárove& sú vysokohodnotn%m potenciálnym druhotn%m 
zdrojom kovov, ktoré sú zárove& deficitné. Zámer projektu 
bol v"súlade z"prioritami odpadového hospodárstva SR aj 
iniciatív EÚ v"oblasti kritick%ch surovín, ktor%mi je snaha 
docieli( zvy'ovanie miery recyklácie kovov, prioritne re-
cyklova( nebezpe$né odpady, zní*i( mno*stvo nebezpe$-
n%ch odpadov ukladan%ch na skládky a"zni*ova( tak mieru 
závislosti EÚ na dovoze surovín (kovov). 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY 
Laboratórnym v%skumom sa v"prvej etape nastavili 
a"optimalizovali parametre navrhnut%ch postupov hydro-
metalurgického spracovania zvolen%ch druhov odpadov 
(lúhovania a"získavania kovov/zlú$enín). Pre v%skum sa 
vyu*ívali sofistikované postupy a"metodiky s"vyu*itím 
termodynamick%ch v%po$tov, modern%ch softwarov%ch 
rie'ení a"analytick%ch metód. V%sledkom teoretického 

'túdia, experimentovania a"anal%zy v%sledkov je komplet-
ne vyvinuté know-how recyklácie zvolen%ch druhov odpa-
dov s"obsahom Zn, Sn, Pb. Hlavn%m v%stupom je funk$ná 
poloprevádzková linka na hydrometalurgické spracovanie 
odpadov s"reaktormi, ovládacími, kon'truk$n%mi prvkami 
a"riadiacou jednotkou, v"ktorej sa následne verifikovali 
vyvinuté recykla$né postupy a"získali finálne predajné 
produkty ZnO, ZnSO4.xH2O, Sn a"koncentrát Pb. V"rámci 
rie'enia projektu sa navy'e rie'ili aj úlohy spojené s"$iste-
ním odpadov%ch vôd z"procesu lúhovania úletov z"EOP, 
tie* regenerácie lúhovadiel a"aplikácie finálnych odpadov 
na zní*enie celkov%ch environmentálnych vplyvov spra-
covania odpadov, zni*ovania nákladov na proces v"súlade 
s"princípmi cirkulárnej ekonomiky. Vyvinuli sa metódy na 
komplexnú regeneráciu odpadov%ch vôd, $inidiel a"ich 
recykláciu v"samotnom procese. Pre ú$ely v%skumu sa 
na základe údajov získan%ch z"poloprevádzkov%ch testov 
vyu*ívali aj 'peciálne softwarové produkty (SuperPro 
Designer), a"to na celkovú materiálovú a"ekonomickú bi-
lanciu navrhnutého procesu recyklácie najmä EOP úletov. 
Navrhnuté procesy spracovania odpadov (najmä EOP 
úletu) a"produkty vyroben%ch v"poloprevádzke (v"tomto 
prípade, ZnO a"ZnSO4.7H2O) boli predlo*ené a"predisku-
tované s"partnerom a"odberate)om aplika$n%ch v%stupov 
projektu (+P-VVC, s.r.o., Podbrezová) a",al'ími potenciál-
nymi odberate)mi konkrétnych produktov s"kladnou odoz-
vou. Pridanou hodnotou v%stupov projektu je, *e vyvinutá 
poloprevádzková linka je flexibilná , univerzálna a"mô*e 
slú*i( na spracovanie rôznych druhov priemyseln%ch od-
padov s"obsahom kovov ako sú trosky, úlety, kaly a"pod. 
ale aj komunálnych odpadov a"zisk predajn%ch produktov 
(kovov alebo zlú$enín kovov a"in%ch materiálov). Zárove& 
je ju mo*né pou*i( na testovanie a"overovanie rôznych 
procesov/technológií. V"rámci projektu bolo publikova-
n%ch 6 vedeck%ch publikácii registrovan%ch v"databázach 
Current Contents a"Scopus, jedna vysoko'kolská u$ebni-
ca, jedno audiovizuálne dielo (dostupné na https://www.
youtube.com/watch?v=E5mNMXsDMY0 a"urt.fmmr.tuke), 
2 patentové prihlá'ky sú v"príprave.

PRÍNOSY PRE PRAX
1.)  Vyvinuté a"laboratórne a"poloprevádzkovo odskú'ané 

procesy (know-how) recyklácie odpadov na báze Zn, 
Sn a"Pb, vyu*ite)né v"praxi v"rámci SR alebo EÚ. 

2.)  Vybudovaná a"sprevádzkovaná funk$ná univerzálna 
poloprevádzková linka, ktorú je mo*né vyu*i( na 
hydrometalurgické spracovanie a"recykláciu tuh%ch aj 
kvapaln%ch odpadov z"priemyslu. 

3.)  V%stupy (produkty), získané spracovaním vybraného 
druhu odpadu – EOP úletu vo vybudovanej polo-
prevádzkovej linke (napr. ZnO a"ZnSO4.7H2O) sú na 
základe realizovan%ch anal%z a"diskusie s"odberate-
)om aplika$n%ch v%stupov projektu (+P-VVC, s.r.o., 
Podbrezová) a",al'ími potenciálnymi odberate)mi 
konkrétnych produktov komer$ne vyu*ite)né a"sp5&ajú 
kvalitatívne po*iadavky. 

4.)  Vybudované poloprevádzkové zariadenie mô*e slú*i( 
na spracovanie 'irokého spektra rôznych druhov prie-
myseln%ch odpadov ako sú trosky, úlety, kaly a"pod. 
ale aj komunálnych odpadov a"zisk rôznych hodnot-
n%ch predajn%ch produktov (kovov alebo zlú$enín). 

5.)  Pridanou hodnotou projektu je, *e v%stupy projektu 
je mo*né pou*i( na testovanie a"overovanie rôznych 
procesov/technológií a"mo*ností získania predajn%ch 
produktov z"odpadov a"druhotn%ch surovín v"'ir'om 
meradle pre ú$ely a"potreby priemyselnej praxe.

6.)  V%sledky spracovania a"recyklácie EOP úletov 
poukázali, *e proces je energeticky a"ekonomicky 
efektívny a"návratnos( investícií pri kapacite 7000 ton 
spracovaného odpadu ro$ne sa odhaduje na pribli*ne 
10 rokov. Realizáciou navrhovan%ch procesov by sa 
'etrili surovinové zdroje a"kovy a",al'ie materiály by 
sa vrátili spä( do obehu, zv%'ila by sa zamestnanos(, 
zní*ilo skládkovanie, zárove& pri zachovaní finan$ného 
benefitu.

Zodpovedn% rie'ite): prof. Ing. Tomá' Havlik, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Fakulta materialov metalurgie a"recyklacie  

 Technickej univerzity v"Ko'iciach
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 214 204 /
-íslo projektu: APVV-14-0591

SPRACOVANIE PRIEMYSELN!CH ODPADOV S$CIE"OM ZÍSKA( PREDAJNÉ PRODUKTY NA BÁZE 
ZINKU, CÍNU A$OLOVA

Obr. 1 / Poh)ad na poloprevádzkovú 
linku na hydrometalurgické spracovanie 
odpadov, skon'truovanú v"rámci rie'enia 
projektu a"umiestnenú na Ústave 
recykla$n%ch technológií (urt.fmmr.
tuke), Fakulta materiálov, metalurgie 
a"recyklácie, Technickej univerzity 
v"Ko'iciach.

Obr. 2 / EOP úlet a"reálne produkty 
získané jeho recykláciou v"rámci rie'enia 
projektu a"detaily produktu ZnO, 
vyrobeného v"poloprevádzke (75 % Zn, 
0,32 % Fe po rafinácii). 

Obr. 3 / Schéma a"materiálová bilancia 
vyvinutého procesu recyklácie EOP 
úletov simulovaná programom SuperPro 
Designer (SPD) na základe údajov 
z"poloprevádzkov%ch experimentov. 

Obr. 4 / Navrhnutá schéma spracovania 
konvertorov%ch Cu-úletov a"zisk 
predajn%ch produktov Pb; detail 
produktu získaného Pb koncentrátu. 

Obr. 5 / Navrhnutá schéma spracovania 
kalu z"pocínovania a"zisk Sn (získan% 
Sn na elektróde; SEM snímok a"SEM-
EDX plo'ná mikroanal%za získaného Sn 
($istota 97 %).

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4 Obr. 5
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PREDMET V!SKUMU
Ciele rie'eného projektu aplikovaného v%skumu boli 
orientované do oblasti rekonfigurovate)n%ch systémov. 
Rie'enie vyvinuté v"rámci projektu v"sú$asnosti predsta-
vuje najprogresívnej'í svetov% trend a"doposia) sa mu 
venuje len malá skupina vedúcich v%skumn%ch pracovísk 
vo svete (University of Chicago – USA, University of 
Windsor – Kanada, IML FhG Dortmund – SRN). Ambíciou 
rie'ite)ov bolo navrhnú( a"vyvinú( nov% praktick% koncept 
rekonfigurovate)ného logistického systému a"na jeho pro-
totype overi( mo*nosti jeho nasadenia v"automobilovom 
a"elektrotechnickom priemysle.

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om projektu bolo navrhnú(, zhotovi( a"otes-
tova( prototyp nízko nákladového, modulárneho, rekonfi-
gurovate)ného logistického systému pre v%robné systémy 
novej generácie podnikov budúcnosti.
Cie)om bolo vyvinú( rie'enie, ktoré je mo*né pro-
stredníctvom rekonfigurácie r%chlo prispôsobi( nov%m 
po*iadavkám na funkcionalitu a"kapacitu logistického 
systému a"zabezpe$í jeho priamu integráciu so systémom 
medziopera$nej dopravy a"systémom medziopera$nej 
manipulácie. Takéto rie'enia doposia) neboli vyvinuté 
a"takéto rie'enia sú *iadané hlavne v"odvetviach, kde 
existuje vysoká konkurencia, ak%mi sú elektrotechnick% 
a"automobilov% priemysel.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Za hlavné v%stupy projektu pova*ujeme vznik modelov 
a"prototypov pre RLS_FoF: – Dátov% model RMS; – Súbor 
3D modelov jednotliv%ch agentov; – Simula$n% model pre 
MAS; – Mobiln% Robotick% Systém – MRS; – Modulárna 
Platforma – MP; – Pracovn% priestor pre MRS a"MP.
V"rámci rie'enia v%skumného projektu bol vyvinut% pro-
totyp nového multiagentného systému riadenia (MAS), 
ktor% s"vyu*itím agentov doká*e plánova( $innosti MRS 
a"MAP (virtuálny plán cesty), s"vyu*itím genetick%ch 
algoritmov dynamicky alokova( segmenty po*adovanej 
dráhy a"prostredníctvom vlastného jadra MAS dynamicky 

pride)ova( úlohy jednotliv%m agentom a"kontrolova( 
aktuálny stav ich plnenia. Takéto rie'enie umo*&uje dis-
tribuova( priame riadenie na individuálne, autonómne mo-
bilné robotické systémy, ktoré mô*u samostatne reagova( 
na zmeny okolia a"koordinova( svoju $innos( s"ostatn%mi 
entitami vo v%robnom systéme.
Pre simuláciu vyvinutého rie'enia sú vyu*ívané moduly 
multiagentného systému riadenia, vyvinuté v"rámci rie'e-
nia v%skumného projektu, ktoré vyu*ívajú slu*by softvéro-
vej platformy Ella®.
Sú$as(ou dosiahnut%ch v%sledkov je aj nov% koncept adap-
tívnych logistick%ch systémov (ALS). Metodika navrhovania 
tak%chto systémov obsahuje modul pre ur$enie po$tu 
disponibiln%ch konfigurácií a"pomerne rozsiahly systém pre 
kapacitn% v%po$et po$tu príslu'n%ch zoskupení.

PRÍNOS PRE PRAX
V%stupom rie'enia v%skumu je pôvodné, originálne rie'e-
nie, ktoré vzniklo na základe potrieb priemyslu. Plánované 
je jeho vyu*itie u"domácich priemyseln%ch v%robcov, pri-
$om hlavn%m cie)om rie'ite)ov je v"spolupráci so Stredo-
európskym technologick%m in'titútom navrhnuté rie'enie 
exportova( ako domáce know-how do sveta.
Budúca v%roba a"jej organizácia sa budú postupne pribli-
*ova( viac emergentnému fungovaniu *iv%ch organizmov, 
ako mechanick%m automatom. Dne'né „tvrdé“ linky budú 
nahradené mno*inou autonómnych pracovísk, u"ktor%ch 
budú funkcie medziopera$nej dopravy a"manipulácie 
zais(ova( mobilné robotické systémy. Takéto rie'enie je 
v"sú$asnosti ozna$ované ako kompeten$né ostrovy.

Zodpovedn% rie'ite): prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Strojnícka fakulta +ilinskej univerzity v"+iline
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 248 194 /
-íslo projektu: APVV-14-0752 

REKONFIGUROVATE"N! LOGISTICK! SYSTÉM PRE V!ROBNÉ SYSTÉMY NOVEJ GENERÁCIE FACTORY 
OF THE FUTURE (RLS_FOF)

Obr. 1 / Simulácia multiagentného 
riadenia mobiln%ch robotov.

Obr. 2 / Model integrácie MRS 
a"MAP.

Obr. 3 / Model scény RLS_FoF – 3D.

Obr. 4 / Model scény RLS_FoF 
–"prototypy.

Obr. 5 / Mobilná automatická 
platforma MAP – robotická ruka 
a"CEIT AGV.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4 Obr. 5

Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Moderné ur%ch)ova$e $astíc z"oblasti $asticovej fyziky vy-
*adujú extrémne stabilné, presné a"energeticky efektívne 
napájacie zdroje pre napájanie supravodiv%ch magnetov 
ur%ch)ova$ov. Rie'enie projektu preto bolo orientované 
na v%skum novej koncepcie a"riadiacich algoritmov zdroja 
pre danú aplika$nú oblas(, vrátane v%voja novej topológie 
na báze modern%ch IGBT prvkov a"riadiacich algoritmov 
pre dosiahnutie mimoriadne prísnych po*iadaviek na 
presnos( a"stabilitu v%stupného prúdu zdroja. V%voj 
modulárnej koncepcie so 'tvorkvadrantov%m meni$om 
vo vstupnej $asti zdroja, s"vektorov%m riadením, tak aby 
boli dosiahnuté vysoké hodnoty ú$inníka odoberaného 
v%konu a"nízke skreslenia odoberan%ch prúdov, v"re*ime 
usmer&ova$a s"riaden%m faktorom v%konu. Takáto kon-
cepcia sp5&ala v'etky kritéria pre kvalitu odoberaného 
prúdu aj pre zdroje vysok%ch v%konov, ktoré sú potrebné 
pre vybudenie hlavn%ch supravodiv%ch magnetov syn-
chrotrónov, ktor%ch v%kony dosahujú rádovo jednotky 
megawattov.
 
CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om projektu bol návrh a"v%voj novej modu-
lárnej koncepcie zdroja prúdu pre supravodivé magnety 
ur%ch)ova$ov $astíc s"mo*nos(ou rekuperácie energie zá-
(a*e do napájacej siete. 1al'ími cie)mi projektu boli v%voj 
prototypu modulu trojfázového 'tvorkvadrantového meni-
$a s"jednotkov%m ú$inníkom, s"vektorov%m riadením pre 
vstupnú $as(, v%voj modulu jednofázového 'tvorkvadran-
tového meni$a pre v%stupnú $as( a"návrh a"v%voj riadiace-
ho algoritmu a"regula$nej 'truktúry modulárneho zdroja 
pre dosiahnutie po*adovan%ch parametrov v%stupného 
prúdu pre danú aplika$nú oblas( pri oboch smeroch toku 
energie. V%voj univerzálnej základnej jednotky zdroja, kto-
rá umo*&uje paralelné radenie viacer%ch jednotiek a"t%m 
dosiahnutie v%stupného v%konu rádovo MW a"zostavenie 
prototypu pre overenie parametrov a"vlastností vyvíjanej 
koncepcie.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%skum a"v%voj modulárnej koncepcie prúdového zdroja 
so 'tvorkvadrantovou topológiou vstupného meni$a, 
s"vektorov%m riadením a"mo*nos(ou rekuperácie energie 
do siete roz'íril aplika$né mo*nosti IGBT technológie 
v"prúdov%ch zdrojoch aj pri najvy''ích v%konoch, so 
v'etk%mi v%hodami IGBT technológie. V%sledkom rie'enia 
projektu je aj realizovaná v%roba prototypu modulárneho 
systému prúdového zdroja pre supravodivé magnety 
s"mo*nos(ou rekuperácie energie a"s"mo*nos(ou para-
lelného radenia viacer%ch základn%ch jednotiek zdroja 
pre dosiahnutie vy''ieho v%stupného v%konu, rádovo 
megawattov, kde sa doposia) pou*ívali zdroje na báze ty-
ristorovej technológie. Testy potvrdili, *e priebehy vstup-
n%ch elektrick%ch veli$ín vykazujú minimálne harmonické 
skreslenie a"jednotkov% ú$inník, t.j. zdroj má minimálny 
nepriazniv% ú$inok na napájaciu sie(. Dynamické vlastnos-
ti v%stupného prúdu boli overené pomocou 24 bitového 
AD prevodníka. Najlep'ie namerané hodnoty dynamickej 
presnosti v%stupného prúdu boli -0,12 A/+0,12 A, ktoré 
sú v%razne lep'ie ako stanovené cie)ové hodnoty ±0,6 A. 
Osem hodinová stabilita v%stupného prúdu bola meraná 
precíznym multimetrom (s"citlivos(ou jednosmerného na-
pätia 100 nV a"základnou presnos(ou 0,002 %). Nameraná 
hodnota dlhodobej stability zdroja bola 45 ppm, pri$om 
definovaná cie)ová hodnota bola max. 50 ppm. Zdroj bol 
otestovan% aj v"reálnej prevádzke v"laboratóriách Spoje-
ného ústavu jadrového v%skumu, JINR Dubna, v"Ruskej 
federácií. Namerané v%sledky a",al'ie podrobné testy na 
vyvíjanom prototype zdroja ukázali, *e vyvíjaná koncepcia 
zdroja je správna, zdroj sp5&a v'etky po*iadavky kladené 
supravodiv%mi magnetmi, ktoré sú pou*ívané v"ur%ch)ova-
$och $astíc experimentálnej fyziky alebo pri medicínskych 
aplikáciách. 
 

PRÍNOS PRE PRAX
Bola vyvíjaná nová platforma pre prúdové zdroje, ktorá 
umo*&uje rekuperáciu energie zo zá(a*e do napájacej 
siete. Bol vyvíjan% súbor riadiacich a"regula$n%ch algo-
ritmov pre dosiahnutie mimoriadne prísnych po*iadaviek 
na presnos( a"stabilitu v%stupného prúdu zdroja, vrátane 
simula$n%ch modelov pre prispôsobenie parametrov 
a"algoritmov pri ,al'ích návrhoch podobného zdroja 
s"odli'n%mi parametrami. V%skum a"v%voj novej modernej 
koncepcie zdroja na báze IGBT prvkov, ktoré umo*&ujú 
aplikáciu vy''ích spínacích frekvencií a"dosiahnutie 
vysokokvalitn%ch vstupn%ch a"v%stupn%ch prúdov pre 
aplika$nú oblas( prúdov%ch zdrojov, kde sú kladené vyso-
ké po*iadavky na stabilitu a"presnos( v%stupného prúdu 
v%znamne prispel k"v%sledkom v%skumu v"tejto aplika$nej 
oblasti aj vo svetovom meradle.

V!SKUM A$V!VOJ PLATFORMY PRÚDOV!CH ZDROJOV PRE NAPÁJANIE SUPRAVODIV!CH 
MAGNETOV UR!CH"OVA&OV &ASTÍC S$DYNAMICK!M RE#IMOM &INNOSTI, RIADENÍM FAKTORU 
V!KONU A$REKUPERÁCIOU ENERGIE DO NAPÁJACEJ SIETE

Zodpovedn% rie'ite): Ing. Gabriel Kácsor, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  EVPÚ, a. s.
Termín rie'enia: 7/2015 – 5/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 250 000 /
-íslo projektu: APVV-14-0856

Obr. 1 / 3D model vyvíjaného 3"fázového 4Q 
PFC modulu.

Obr. 2 / Fotografia vyvíjaného 3"fázového 
4Q PFC modulu po$as o*ivenia.

Obr. 3 / Fotografia prototypu zdroja 
PS600-80D po$as testovania, v%stupn% 
prúd 600 A, napätie 80 V, dynamick% re*im 
$innosti. 

Obr. 4 / Namerané priebehy na vstupe 
prototypu prúdového zdroja PS600-80D, 
Sin = 47kVA, sie(ové napätie u1(t), primárny 
prúd transformátora iTRp(t), vstupn% prúd 3f 
4Q meni$a i4Qi(t).

Obr. 5 / Nameraná dynamická presnos( 
v%stupného prúdu na prototype, pri 
L=50mH, 10V ~ 600A, *iadan% prúd iDEM(t), 
V%stupn% prúd iOUT(t) prekryté priebehy 
v"hornej $asti, (!) iDIF2(t) = iOUT(t) – iDEM(t), 
Dynamická chyba presnosti: -2mV / +2mV 
< ±10mV.

Obr. 1

Obr. 5 Obr. 4

Obr. 3

Obr. 2
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom rie'eného projektu bol v%skum zvarite)nosti 
vybran%ch typov hliníkov%ch a"hor$íkov%ch zliatin koncen-
trovan%mi zdrojmi energie ako sú laserov% a"elektrónov% lú$. 
Vysoká hustota energie koncentrovaného laserového a"elek-
trónového lú$a, ktorá dosahuje hodnoty 108"W/cm2 vytvára 
unikátne podmienky pre tvorbu náro$n%ch zvarov%ch spo-
jov. Zo 'irokého spektra hliníkov%ch zliatin boli pre v%skum 
zvarite)nosti vybrané vzorky nevytvrdite)n%ch hliníkov%ch 
zliatin legovan%ch Mg typu Al – Mg (AW 5XXX), vzorky ter-
nárnych zliatin typu Al – Mg – Si z"triedy AW 6XXX, ktoré sa 
radia medzi tvárne vytvrdite)né hliníkové zliatiny, vzorky vy-
sokopevn%ch vytvrdite)n%ch hliníkov%ch zliatin ur$en%ch na 
tvárnenie typu Al – Zn – Mg – Cu (AW 7XXX) a"vzorky hliní-
kov%ch zliatin ur$en%ch na odlievanie typu Al – Mg – Si (AC 
43XXX). Z"hor$íkov%ch zliatin bola skúmaná zvarite)nos( 
zliatiny Mg – Zn – Al (AZ XX). Ide o"tvárnené zliatiny, ktoré 
sú legované kombináciou zinku a"hliníka a"ktoré je mo*né 
deforma$ne spev&ova(. Pri experimentoch boli vyu*ité 
pevnolátkov% vláknov% laser typu IPG YLS 5000 s"laserovou 
technologickou hlavicou Precitec YW 32 a"elektrónovolú$o-
v% zvárací komplex typu PZ EB ZH 4. 

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om projektu bolo získa( nové poznatky 
o"zvarite)nosti vybran%ch typov hliníkov%ch a"hor$íkov%ch 
zliatin laserov%m a"elektrónov%m lú$om. Experimenty boli 
zamerané na v%skum vplyvu spôsobu v%roby zváran%ch 
vzoriek, stavu ich povrchov a"relevantn%ch technologick%ch 
parametrov zvárania na 'truktúrne a"mechanické vlastnosti 
zvarov%ch spojov. Bol skúman% aj vplyv strmosti teplotného 
cyklu zvárania a"technologick%ch oscilácií elektrónového 
lú$a na mechanizmus vzniku pórov, necelistvostí a"tvorbu 
horúcich trhlín vo zvarov%ch spojoch. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Vynikajúce v%sledky boli dosiahnuté pri v%skume elektró-
novolú$ového zvárania tlakovoliatych hliníkov%ch zliatin. 
Navrhnuté originálne technologické postupy umo*&ujú v%-
razne zní*i( tvorbu pórovitosti a"priechodn%ch necelistvostí 

v"zvarovom spoji. Pri zváraní tup%ch, $eln%ch a"prietavko-
v%ch zvarov%ch spojov je aplikovaná sofistikovaná dynamic-
ká oscilácia elektrónového lú$a, pulzácia zváracieho prúdu 
s"aplikáciou viacnásobného prechodu lú$a po zvarovom 
spoji. Pri v%skume laserového zvárania tlakovoliatych hliní-
kov%ch a"hor$íkov%ch zliatin boli získané poznatky o"vplyve 
procesn%ch parametrov na tvorbu horúcich trhlín, nadmer-
nej pórovitosti a"priechodn%ch necelistvostí v"zvarov%ch 
spojoch. V"rámci experimentov bol skúman% vplyv zmeny 
strmosti teplotného cyklu zvárania na vlastnosti zvarov%ch 
spojov. Bola overená mo*nos( simultánneho predohrevu/
dohrevu zváraného materiálu pomocou oblúkovej technoló-
gie TIG. Táto aplikácia umo*&uje dosahova( vysoké r%chlosti 
zvárania a* do 100 mm.s-1 pri dodr*aní v%slednej kvality vy-
tvoren%ch zvarov. Ukázalo sa, *e laserov%m zváraním mo*no 
dosiahnu( akceptovate)nú kvalitu zvarov%ch spojov hor$í-
kov%ch zliatin typu AZ31. Pri zváraní tvárnen%ch hliníkov%ch 
zliatin elektrónov%m lú$om bola pozornos( sústredená na 
minimalizáciu vzniku horúcich trhlín. Boli navrhnuté metódy 
a"postupy, ktoré umo*&ujú ú$inne potla$i( tvorbu horúcich 
trhlín. Na redukciu vzniku horúcich trhlín bola vyu*itá 
metóda modifikácie spôsobu kry'talizácie zvarového kovu 
vhodnou vo)bou zváracích parametrov a"overen% postup 
potla$enia tvorby horúcich prasklín vytváraním priazniv%ch 
teplotne-napä(ov%ch polí napríklad rozdelen%m elektróno-
v%m lú$om. 

PRÍNOS PRE PRAX 
Overené nové technologické postupy zvárania, ktoré 
predstavujú priame v%stupy rie'eného projektu nachádzajú 
adekvátne uplatnenie v"priemyselnej praxi. Najv%znamnej-
'ím a"aj ekonomicky najefektívnej'ím prínosom je techno-
logick% postup zvárania v%menníkov tepla z"tlakovoliatej 
zliatiny AlSi10Mg(Fe), ktoré sú integrované do 'irokého 
spektra modern%ch elektrick%ch a"hybridn%ch osobn%ch 
automobilov. Dôle*it%m prínosom pre prax je aj skuto$nos(, 
*e na základe tohto technologického postupu bola navrh-
nutá koncepcia elektrónolú$ového zariadenia, ur$eného pre 
vysokoproduktívne zváranie v%menníkov tepla pre zahrani$-
n%ch odoberate)ov v"objeme nieko)ko stotisíc kusov ro$ne.

Zodpovedn% rie'ite): Ing. Franti'ek Koleni$, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  PRVÁ ZVÁRA-SKÁ, a. s.
Termín rie'enia: 7/2015 – 12/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 334 /
-íslo projektu: APVV-14-0871

V!SKUM ZVARITE"NOSTI MODERN!CH TLAKOVOLIATYCH HLINÍKOV!CH A$HOR&ÍKOV!CH ZLIATIN 
ELEKTRÓNOV!M LÚ&OM A$LASEROM

Obr. 1 / Experimentálne laserové pracovisko 
s"vláknov%m laserom typu IPG YLS 5000 
pre zváranie hliníkov%ch a"hor$íkov%ch 
zliatin.

Obr. 2 / Makro'truktúra zvarového spoja 
hliníkovej zliatiny EN AW 5754, zváranej 
elektrónov%m lú$om.

Obr. 3 / Experimentálne elektrónovolú$ové 
pracovisko typu PZ EZ ZH 4 pre v%skum 
zvárania hliníkov%ch a"hor$íkov%ch zliatin.

Obr. 4/ Vysokoproduktívne 
elektrónovolú$ové zváracie zariadenie, 
ur$ené na zváranie v%menníkov tepla, 
navrhnutého na základe v%sledkov projektu.

Obr. 5 / Makro'truktúra tupého zvarového 
spoja hliníkovej zliatiny AlSi10Mg(Fe).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 5

Obr. 4Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Projekt bol zameran% na neinvazívnu lokalizáciu oblastí 
srdca, v"ktor%ch vznikajú komorové arytmie. Tieto mô*u 
by( spôsobené poruchami vedenia vzruchu alebo 'truk-
turálnymi zmenami myokardu a"mô*u vies( k"zní*eniu 
pumpovacej funkcie a"k"symptómom zlyhávania srdca. 
Pokia) farmakologická lie$ba nie je ú$inná, je potrebn% 
terapeutick% zákrok, ktorého podstatou je katétrová rá-
diofrekven$ná ablácia arytmogénneho substrátu. K"tomu 
je v'ak potrebná jeho presná lokalizácia. Pri klasick%ch te-
rapeutick%ch postupoch sa toto miesto vyh)adáva po$as 
zákroku pomocou intrakardiálneho katétra pod fluorosko-
pickou kontrolou alebo pomocou intrakardiálneho mapo-
vania. S"rastúcou dostupnos(ou tomografick%ch vy'etrení 
sa v"sú$asnosti h)adajú postupy, ako ur$i( miesto zákroku 
neinvazívnym spôsobom, e'te pred jeho za$iatkom. 

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om rie'eného projektu bol návrh a"overenie 
presnosti a"robustnosti metódy na neinvazívnu lokalizáciu 
oblastí srdca, v"ktor%ch vzniká abnormálna komorová 
aktivácia. Metóda je zalo*ená na mnohokanálovom me-
raní povrchov%ch EKG a"individuálnom modeli hrudníka 
pacienta získanom z"tomografického zobrazenia. Miesto 
v"srdci, ktoré je zdrojom arytmie, je potrebné vypo$íta( 
pomocou matematického modelovania elektrického po)a 
generovaného lokálnym zdrojom v"tomto mieste. 1al'ie 
ciele zah2&ali v%voj vhodného EKG meracieho systému 
a"rie'enie softvéru na spracovanie EKG a"tomografick%ch 
dát. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V"rámci projektu bola navrhnutá metóda na lokalizáciu 
arytmogénneho substrátu v"srdci rie'ením inverznej 
úlohy elektrokardiológie s"pou*itím modelu elektrického 
srdcového generátora v"tvare dipólu. Metóda bola v"rámci 
medzinárodnej spolupráce porovnaná s"in%mi prístupmi 
a"na simulovan%ch aj reálnych dátach bolo potvrdené, *e 
dáva v%sledky v"dobrej zhode s"metódami zalo*en%mi na 
in%ch modeloch. 

Na základe hodnotenia presnosti, spo)ahlivosti a"praktic-
kej aplikovate)nosti metódy bolo zistené, *e je potrebné 
mera( najmenej 64, optimálne v'ak 96 a* 128 EKG zvodov 
na celom hrudníku. Bol zrealizovan% merací systém Pro-
Cardio 8 a"do jeho softvéru boli implementované metódy 
na spracovanie EKG signálov, v%po$et povrchového rozlo-
*enia potenciálov a"rie'enie inverznej úlohy. 
Bol vy'etren% vplyv pou*itého modelu hrudníka na in-
verzné rie'enie. Stabilnej'ie v%sledky dávali homogénne 
modely, pri$om nehomogénne modely (zoh)ad&ujúce 
rôzne elektrické vlastnosti vnútorn%ch orgánov) je vhodné 
aplikova( pre kontrolu správnosti rie'enia. Na vytvorenie 
modelu hrudníka a"srdca z"CT vy'etrenia bol komer$n% 
tomografick% softvér TomoCon roz'íren% o"poloauto-
matickú segmentáciu povrchu hrudníka, p)úc a"srdca 
a"o"identifikáciu pozícií EKG elektród. Ako problematické 
sa ukázalo presné spojenie geometrií srdca získan%ch 
z"CT a"z"intrakardiálneho katétra systémov pou*ívan%ch 
v"elektrofyziologickom laboratóriu (Carto alebo NavX). 
Rozdiely v"niektor%ch segmentoch srdca mô*u dosahova( 
a* 20 mm a"obmedzujú tak mo*nos( presnej lokalizácie.
Na overenie navrhnutej metódy bolo vy'etren%ch 55 
pacientov, z"ktor%ch podstúpilo abláciu a"bolo vyhod-
noten%ch 24 pacientov. Odhadnutá presnos( lokalizácie 
arytmogénneho substrátu bola 2 a* 24 mm a"pre zadan% 
cie) sa metóda ukazuje ako dostato$ne presná a"robustná. 
U"nieko)k%ch pacientov boli rozptyly v%sledkov získan%ch 
z"rôznych EKG cyklov alebo v%sledná chyba lokalizácie 
vä$'ie a"metódu by bolo vhodné doplni( tak, aby takéto 
prípady boli signalizované. 

PRÍNOS PRE PRAX
Hlavn%m prínosom projektu je prakticky aplikovate)ná 
metóda umo*&ujúca neinvazívne nájdenie miesta zdroja 
ektopick%ch komorov%ch komplexov e'te pred abla$n%m 
zákrokom v"elektrofyziologickom laboratóriu. To umo*-
&uje lep'ie plánovanie postupu terapie, skrátenie $asu pri 
invazívnom zákroku a"zní*enie zá(a*e pacienta aj perso-
nálu spojenej s"expozíciou RTG *iareniu. 1al'ím prínosom 
je návrh postupu vy'etrenia s"vyu*itím EKG mapovania 

a"celohrudníkového CT zobrazovania a"realizácia 'peciál-
neho mnohokanálového EKG meracieho systému. Po$as 
rie'enia projektu bola metóda overovaná a"hodnotená 
na spolurie'ite)skom pracovisku – NÚSCH v"Bratislave, 
kde sa uskuto$nili merania na skupine 37 vybran%ch 
pacientov, u"14 z"nich sa aplikovala ablácia. V"nemocnici 
Královské Vinohrady v"Prahe bolo nameran%ch ,al'ích 18 
pacientov, z"ktor%ch 10 podstúpilo abláciu. U"t%chto bolo 
mo*né overi( správnos( v%sledkov navrhnutej neinvazívnej 
metódy – teda zhodu neinvazívnej a"invazívnej lokalizácie 
zdroja ektopick%ch komorov%ch komplexov. Vy'etrovanie 
pacientov a"hodnotenie metódy pokra$uje aj po skon$ení 
projektu a"cie)om je získa( rozsiahlej'í súbor dát pre jej 
klinické vyhodnotenie.

Zodpovedn% rie'ite): doc. Ing. Milan Ty'ler, CSc. 
Rie'ite)ská organizácia:  Ústav merania SAV
Spolurie'ite)ská organizácia: Národn% ústav srdcov%ch a"cievnych chorôb
Termín rie'enia: 7/2015 – 12/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 967 /
-íslo projektu: APVV-14-0875

NEINVAZÍVNA LOKALIZÁCIA EKTOPICK!CH ARYTMIÍ SRDCOV!CH KOMÔR POMOCOU EKG 
MAPOVANIA A$JEJ VYU#ITIE PRE Ú&ELY KAUZÁLNEJ LIE&BY

Obr. 1 / Mnohokanálové meranie EKG pomocou vyvinutého 
systému ProCardio 8 (A) so 128 EKG elektródami 
nalo*en%mi na hrudník (B). Po$as spracovania EKG sa 
identifikuje iniciálny $asov% interval extrasystoly (C – fialovo 
ozna$ené okamihy) a"vypo$itajú sa mapy povrchového 
rozlo*enia potenciálov v"tomto intervale (D). 8avá polovica 
mapy reprezentuje prednú stranu hrudníka, pravá polovica 
reprezentuje chrbát. 

Obr. 2 / Tomografické zobrazenie hrudníka pacienta 
s"nalo*en%mi EKG elektródami (A) sa pou*íva na 
ur$enie presn%ch pozícií EKG elektród (B) a"vytvorenie 
homogénneho (C) a"nehomoénneho (D) modelu hrudníka 
a"srdca.

Obr. 3 / Príklad lokalizácie iniciálnej oblasti arytmie vo 
v%tokovom trakte pravej komory (RVOT) u"pacienta 
NÚSCH v"Bratislave pri poh)ade na srdce antero-laterálne 
z)ava. Intrakardiálne elektroanatomické mapovanie (EPS) 
pomocou systému NavX identifikovalo oblas( v"antero-
laterálnej $asti RVOT. Neinvazívna lokalizácia s"pou*itím 
128 EKG zvodov a"homogénneho (HT) aj nehomogénneho 

(IT) modelu torza správne ur$ila zdroj arytmie v"RVOT 
av'ak viac laterálne v)avo. Pri pou*ití IT modelu bol rozptyl 
v%sledkov získan%ch z"vybran%ch 10 extrasystol vy''í ako 
pri pou*ití HT modelu.

Obr. 4 / V%sledky lokalizácie zdroja arytmie v"bazálnej 
inferiórnej oblasti )avej komory u"pacienta nemocnice 
Královské Vinohrady v"Prahe pri poh)ade na srdce zozadu 
(posteriórne). 8avá komora je v"modeli vytvorenom z"CT 
(Model) ozna$ená *lto, vo v%stupe z"intrakardiálneho 
mapovacieho systému Carto v"elektrofyziologickom 
laboratóriu (EPS) zelenou farbou. Miesta úspe'nej ablácie 
(ozna$ené $ervene) boli v"bazálnej inferiórnej $asti )avej 
komory. V%sledky inverzného rie'enia s"homogénnym 
modelom hrudníka (HT) získané z"vybran%ch 5 extrasystol 
a"pri pou*ití rôznych po$tov EKG zvodov sú v"dolnej 
$asti obrázku. Pri pou*ití 96 zvodov boli v'etky v%sledky 
správne v"bazálnej inferiórnej $asti )avej komory. Pri pou*ití 
men'ieho po$tu 64, 48 a"32 zvodov sa v%sledky postupne 
zhor'ovali a"pre 32 zvodov bola presnos( rie'enia u* 
nedostato$ná.

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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PREDMET V!SKUMU
Vodík je pova*ovan% za ideálny energetick% nosi$ pre 
mobilné ako aj stacionárne aplikácie, ktor% minimalizuje 
ne*iaduce vplyvy na prostredie a"zni*uje závislos( na 
dovoze ropy a"zemného plynu. Vzh)adom na jeho nízku 
hustotu sa prakticky usklad&uje bu, pri vysokom tlaku 
(~70 MPa) alebo v"skvapalnenom kryogénnom stave. 
Obidva spôsoby sú energeticky aj finan$ne ve)mi náro$né. 
Mal% atóm vodíka v'ak umo*&uje jeho ukladanie aj do 
vo)n%ch priestorov kry'tálovej mrie*ky vhodn%ch kovov, 
$ím ho mo*no bezpe$ne a"dlhodobo uchováva( pri be*nej 
teplote a"tlaku okolia (obr1). Ve)mi perspektívny sa na 
tento ú$el javí najmä hor$ík, ktor% pri nasycovaní vodíkom 
vytvára hor$íkov% hydrid MgH2, s"teoreticky mo*n%m 
obsahom a* 7,7 hm.% vodíka, $o predstavuje takmer 9 MJ 
energie vodíka ulo*enej v"1 kg hydridu. Vodík je mo*né 
rozpú'(a( v"hor$íku u* pri tlaku 10 barov, $o je typick% 
v%stupn% tlak elektrolyzéra a"uvo)&ova( pri tlaku 2 bary, 
$o je vstupn% tlak turbíny palivového $lánku. 
Príprava MgH2 je v'ak kvôli tvorbe pasiva$nej vrstvy na 
povrchu hor$íka (nepriepustnej pre vodík u* pri hrúbke 
~30 nm) pomerne zlo*itá a"nákladná, preto*e vy*aduje 
intenzívne mechanické mletie Mg prá'ku s"prídavkom rôz-
nych prvkov (Ti, Fe, Cr, V), aby sa naru'ili pasivované po-
vrchy a"v"mikro'truktúre vytvorili vhodné cesty na difúziu 
vodíka do h5bky materiálu. Technologické limity (materiál 
sa melie viac ako 10 hodín, mno*stvo Mg v"jednej dávke 
je obmedzené) v%razne zvy'ujú cenu hor$íkového hydridu 
a"bránia tak jeho 'ir'ej aplikovate)nosti v"praxi.

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu základného v%skumu bolo preto preskú-
ma( alternatívne postupy v%roby hor$íkového hydridu, 
ktoré by umo*nili jeho ekonomickú prípravu v"prakticky 
po*adovan%ch ve)k%ch mno*stvách. Skúmali sa dva prin-
cipiálne odli'né prístupy. Prv% spo$íval v"príprave r%ch-
lostuhnutej pásky z"legovanej Mg zliatiny, v"'truktúre kto-
rej vhodn% legujúci prvok vytvorí pre vodík difúzne cesty 
k"zrnám Mg, ktoré nie sú vä$'ie ako 100 nm. Pásky mo*no 
vo ve)kom mno*stve relatívne jednoduch%m postupom 

a"pri nízkych nákladoch vyrobi( pomocou známych 
technológií liatia na rotujúci chladen% kotú$ alebo pod. 
Za túto $as( rie'enia projektu zodpovedal FÚ SAV. Druh% 
spôsob spo$íval v"príprave MgH2 z"pár Mg, ktoré pri 
kondenzácii v"tlaku vodíka vytvárajú tuhé $astice priamo 
vo forme MgH2 („bottom-up“ spôsob, ke, aktívny vodík 
pôsobí na povrch práve kondenzujúcich atómov Mg). Za 
túto $as( rie'enia projektu zodpovedal ÚMMS SAV.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V"rámci rie'enia projektu sa podrobne popísali termody-
namické a"kinetické princípy hydrogenizácie Mg ako aj 
vplyv prísadov%ch prvkov a"morfologick%ch a"'truktúr-
nych efektov na &u. Navrhli sa modelové zlo*enia zliatin, 
ktoré by mohli by( efektívne v"následnom procese usklad-
&ovania vodíka (obr. 2). Paralelne sa experimentálne overil 
nov% spôsob prípravy prá'kov MgH2 priamo z"pár hor$íka, 
ktor%m sa ekonomicky nenáro$n%m procesom podarilo 
vyrobi( extrémne jemné prá'ky s"vysok%m obsahom 
vodíka na úrovni 30% teoretickej hodnoty. Okrem toho sa 
v"rámci projektu overili viaceré alternatívne technologické 
postupy spracovania Mg prá'kov po uvo)není vodíka. Ako 
ved)aj'í produkt sa takto podarilo navrhnú( nov% materiál 
BIACOM® na v%robu dentálnych implantátov, ktor% je 
v%sledkom 'peciálneho lisovania zmesi Ti a"Mg prá'kov, 
pri$om hor$ík v"&om tvorí biologicky odbúrate)nú zlo*ku 
vo forme jemn%ch spojit%ch vlákien, ktoré po rozpustení 
zlep'ujú mechanickú kompatibilitu implantátu s"kos(ou 
a"jej integráciu do implantátu (obr. 3). 
Konkrétnym v%sledkom projektu sú 3 nezávislé patentové 
prihlá'ky a"spolu 5 karentovan%ch publikácií. 

PRÍNOS PRE PRAX
Navrhnutá technológia usklad&ovania vodíka do kovo-
vého hor$íka má ve)k% potenciál na praktické uplatnenie 
preto*e nevy*aduje energeticky náro$né postupy a"je 
vysokoproduktívna s"mo*nos(ou pripravova( hydrid ako 
medziprodukt priamo z"roztaveného hor$íka, pri$om sa 
do neho mô*e prechodne uskladni( potrebné mno*stvo 
vodíka vyrobeného napr. z"prebyto$nej elektrickej energie 

(obr. 4). Po uvo)není vodíka vo vhodnom $ase, napr. na 
dodávku potrebnej energie, ostane k"dispozícii Mg prá'ok, 
ktor% mo*no v%hodne pou*i( v"chemickom resp. stro-
járskom priemysle. Jenou z"mo*n%ch aplikácií je aj nov% 
biokompatibiln% materiál vhodn% na dentálne implantáty, 
ktor% sa momentálne testuje pre praktické pou*itie. 

Zodpovedn% rie'ite): Dr. Ing. Franti'ek Siman$ík
Rie'ite)ská organizácia:  Ústav materiálov a"mechaniky strojov SAV
Spolurie'ite)ská organizácia: Fyzikálny ústav SAV
Termín rie'enia: 7/2015 – 9/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 241 770 /
-íslo projektu: APVV-14-0934

EKONOMICKÁ PRÍPRAVA PRÁ%KOVÉHO HYDRIDU HOR&ÍKA Z$ROZTAVENÉHO HOR&ÍKA

Obr. 1 / Kry'talická 'truktúra hor$íkového 
hydridu, atómy vodíka sú znázornené zelenou 
farbou (zdroj Ben Mills https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=4576078)

Obr. 2 / RTG difrak$né profily vybran%ch 
hydrogenovan%ch pások a"hydridu hor$íka. 
Práca na projekte priniesla 4 patenty, 28 
karentovan%ch vedeck%ch publikácií, z"ktor%ch 
bolo 5 uverejnen%ch v"prestí*nom $asopise 
„The Journal of the American Leather Chemists 
Association“.

Obr. 3 / 3D model a"makroskopická snímka 
BIACOM® zubného implantátu s"detailom jeho 
povrchu.

Obr. 4 / Kombináciou elektrolyzéra, vodíkového 
zásobníka na báze hor$íka, palivového $lánku 
alebo turbíny spa)ujúcej vodík vzniká ideálne 
reverzibilná cesta medzi dvomi energetick%mi 
vektormi (zdroj McPhy Energy S.A.).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3Obr. 4
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PREDMET V!SKUMU
Parkinsonovu chorobu (PCH) je v"sú$asnosti mo*né diag-
nostikova( a* na základe prítomnosti typick%ch motoric-
k%ch príznakov, pri$om u* vtedy do'lo k"minimálne 60% 
úbytku dopaminergn%ch neurónov v"substantia nigra, ako 
aj k"v%znamnému postihnutiu in%ch neurotransmiterov%ch 
systémov a"samotn% patologick% proces prebieha pod)a 
odhadov 15 – 20 rokov. Predpokladá sa, *e samotná PCH 
nevzniká primárne v"mozgu ale u"vä$'iny pacientov v"pe-
riférnom nervovom systéme ($revnom, $uchovom), odkia) 
sa postupne 'íri do mozgu a"'pecifické biomarkery by 
mohli umo*ni( diagnostiku PCH e'te v"jej ve)mi v$asn%ch 
prodromálnych 'tádiách. Vä$'ina doteraz realizovan%ch 
'túdií skúmajúcich potenciálne neuroprotektívne inter-
vencie nepriniesla v%znamnej'ie pozitívne v%sledky, $o 
z"ve)kej $asti súvisí s"pokro$ilos(ou patologick%ch zmien 
a"nízkymi funk$n%mi rezervami mozgov%ch 'truktúr, ktoré 
sú cie)om t%chto terapeutick%ch intervencií pri sú$asn%ch 
mo*nostiach pomerne neskorej diagnostiky PCH. Identifi-
kácia dostato$ne senzitívnych a"'pecifick%ch biomarkerov 
prodromálneho 'tádia PCH by preto mala prelomov% 
v%znam. 

CIE" PROJEKTU
Projekt bol zameran% na skúmanie a"charakterizáciu 
potenciálnych klinick%ch, tkanivov%ch, neurofyziolo-
gick%ch a"zobrazovacích biomarkerov premotorického 
'tádia Parkinsonovej choroby v"populácii neurologicky 
asymptomatick%ch pacientov s"gastrointestinálnymi 
(a*kos(ami, ktoré mô*u predstavova( jeden z"najskor'ích 
klinick%ch prodromálnych prejavov PCH. V"rámci projektu 
boli stanovené nasledujúce $iastkové ciele – a) na základe 
hlbokej fenotypizácie vyselektova( kohortu pacientov so 
suspektnou prodromálnou PCH pre dlhodobé prospek-
tívne sledovanie, b) stanovi( prevalenciu nemotorick%ch 
rizikov%ch faktorov PCH, hyperechogenicity substancia 
nigra a"prítomnos( poruchy správania v"REM spánku 
v"populácii neurologicky asymptomatick%ch pacientov 
podstupujúcich rutinnú screeningovú kolonoskopiu, c) 
stanovi( prevalenciu a"optimálnu metodiku stanovovania 

patologick%ch agregátov a-synukleínu v"$revnom nervo-
vom systéme v"tejto populácii, d) definova( kvalitu *ivota 
a"k)ú$ové nemotorické klinické prejavy u"t%chto pacientov 
a"tie* vo v$asn%ch motorick%ch 'tádiách PCH.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Najdôle*itej'ie v%sledky dosiahnuté v"priebehu projektu 
mo*no charakterizova( nasledovne:
•  V"na'ich pilotn%ch prácach venovan%ch prodromálnej 

PCH (pPCH) sme sa venovali predov'etk%m gastrointes-
tinálnym (a*kostiam a"s"t%m spojenej patológii v"rámci 
diagnostiky. Preukázali sme zv%'enú prevalenciu pPCH 
choroby v"kohorte pacientov podstupujúcich kolo-
noskopické vy'etrenia pre gastrointestinálne (a*kosti 
s"prevalenciou 5%, pri$om títo pacienti mô*u predstavo-
va( obohatenú kohortu vyu*ite)nú pre skríning a"nábor 
pacientov do 'túdií v"budúcnosti. Takisto sme sa zame-
rali na detekciu patologick%ch agregátov alfa-synukleínu 
v"$revnej mukóze ako diagnostického biomarkera pPCH. 
Doteraj'ie práce s"viacer%mi pou*it%mi protilátkami 
a"metodikami stanovovania priniesli zmie'ané v%sledky, 
pri pou*ití novej metodiky sme v"na'ej práci dosiahli 
doteraz najlep'iu diagnostickú presnos( pri nezávislom 
a"zaslepenom hodnotení $revn%ch biopsií v"'pi$kov%ch 
patologick%ch laboratóriách v"Európe, pri$om senzitivi-
ta aj 'pecificita tejto metodiky pre odlí'enie pacientov 
od zdrav%ch kontrol je >80%.

•  Koordinovali a"publikovali sme celosvetovo najvä$'iu 
'túdiu zameranú na kvalitu *ivota a"jej determinanty 
u"pacientov s"PCH, pri$om v"nej boli analyzované dáta 
od >3200 pacientov z"15 krajín. Preukázali sme, *e 
nemotorické prejavy ochorenia ako depresia, apatia 
a"únava majú podstatne v%znamnej'í vplyv na kvalitu 
*ivota pacientov ako motorické prejavy, $o ani z,aleka 
nie je reflektované objemom v%skumu a"interven$n%ch 
'túdií v"tejto oblasti a"teda to predstavuje jednu z"naj-
zásadnej'ích potrieb v",al'om v%skume PCH.

•  Identifikovali sme mutáciu génu ZNF142 ako novú prí$i-
nu humánneho ochorenia, ktorému dominujú extrapyra-
midové (a*kosti, postihnutie kognície a"re$i.

PRÍNOS PRE PRAX
Potvrdili sme, *e pacienti s"gastrointestinálnymi (a*kos-
(ami predstavujú obohatenú kohortu pre v%skum pPCH, 
pri$om jej v%skyt je v%znamne vy''í v"porovnaní s"be*nou 
geriatrickou populáciou. Takisto sme publikovali doteraz 
naj'pecifickej'iu metodiku stanovovania a-synukleínu 
z"in vivo biopsií $reva. V"rámci genetick%ch ochorení sme 
identifikovali nové humánne ochorenie podmienené mutá-
ciou génu ZNF142, ktoré je novou v%znamnou diferenciál-
ne-diagnostickou entitou u"pacientov s"dystóniou.

Zodpovedn% rie'ite): prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
Rie'ite)ská organizácia:  Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa .afárika v"Ko'iciach
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 915 /
-íslo projektu: APVV-14-0415

NOVÉ BIOMARKERY PREMOTORICKÉHO %TÁDIA PARKINSONOVEJ CHOROBY 

Obr. 2 / Pravdepodobne patogénne varianty 
ZNF142 sú asociované so syndromick%mi 
neurov%vojov%mi fenotypmi v"'tyroch 
nepríbuzn%ch rodokme&och. 
(a–d) Rodokmene 'tyroch rodín so 
syndromick%mi neurov%vojov%mi symptómami 
segregujú v"autuzomálne recesívnom spôsobe 
dedi$nosti. Dvojité $iary v"rodokme&och 
indikujú konsanguinitu. Vyplnené a"nevyplnené 
kruhy/'tvorce reprezentujú postihnut%ch 
a"nepostihnut%ch jedincov, zatia) $o kruhy/
'tvorce s"diagonálnymi$iarami indikujú 
jedincov, ktorí zomreli. Genotypy pre 
jednotlivcov s"dostupn%mi genotypmi sú 
reprezentované bu, ako WT/WT (wild 
type), MX/WT (heterozygoti) alebo MX/MX 
(homozygoti). 
(e–h) Pre ka*d% variant sú prezentované 
reprezentatívne chromatogramy. Vertikálne 
'ípky indikujú variantnú pozíciu. 
(i) Hore: schématické znázornenie 
lokusu ZNF142 s"exónmi 6–9 nesúcimi 
pravdepodobne patogénne varianty. Boxy, 
exóny; $ierne $iary, intróny; biele, oblasti bez 
translácie; modro sfarbené boxy, kódujúce 
oblasti. Dole: schématická reprezentácia 
proteínu ZNF142; sivé obdl*níky reprezentujú 
predpokladané domény typu C2H2. Zmeny 
podmie&ujúce trunkáciu sú indikované 
$iernymi lízatkami; missense varianty sú 
indikované lososovo-sfarben%mi lízatkami.

Obr. 1 / Imunohistochemické zna$enie 
$revn%ch biopsií.
A. Zna$enie na neurofilamentá (SMI-31) 
znázor&ujúce nervové vlákná a"gangliové 
bunky
B-D. Tmavohnedé 5G4 imunoreaktívne 
'truktúry zachytávajúce patologicky 
agregovan% a-synukleín v"$revnej mukóze 
(vyzna$ené 'ípkami, zvä$'en% obraz vo 
v%rezoch). (B – pacient s"PCH, C a"D – 
pacienti s"pPCH)
E. Granulárna imunoreaktivita 
v"mastoidálnych bunkách.
F. +ltkast% lipopigment, ktor% sa nepova*uje 
za 'pecifickú imunoreaktivitu. 

Obr. 1

Obr. 2
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PREDMET V!SKUMU
8udsk% erytropoetín (hEPO) je dôle*it% terapeutick% hor-
món s"antiapoptotick%m ú$inkom, ktor% je zodpovedn% za 
kontrolu produkcie $erven%ch krviniek (erytrocytov). Pou-
*íva sa najmä pri lie$be anémie u"pacientov s"chronick%m 
ochorením obli$iek, AIDS alebo rakovinou.. Gén kódujúci 
hEPO je vysoko konzervovan%. Nachádza sa v"jednej kópii 
vo ve)kosti 5,4 kilobáz na chromozóme 7q11-q22 (Jacobs 
a"kol.: Nature, 313, 1985, s. 806-10). Po translácii vzniká 
prohormón, ktor% sa skladá zo 193 aminokyselín. Zrel% 
hormón sa vyvinie posttransla$n%mi modifikáciami, a"to 
vrátane od'tiepenia 27 aminokyselín z"N-terminálneho 
konca a"arginylového zvy'ku z"C-terminálneho konca 
polypeptidu. Molekulová hmotnos( v%sledného polypepti-
dového re(azca EPO je 18 kDa. Ten je v'ak obvykle zna$ne 
glykolyzovan%. Glykozylové zvy'ky tvoria asi 40% z"cel-
kovej molekulovej hmotnosti hEPO. Tak*e správne glyko-
zylovaná molekula má molekulovú hmotnos( okolo 30,4 
kDa (Lai a"kol.: J Biol Chem, 261, 1986, 3116-21). Komer$né 
rhEPO prípravky sa kvôli potrebe správnej glykozylácie na 
zachovanie biologickej aktivity vä$'inou produkujú v"*ivo-
$í'nych bunkách (najmä v"bunkách z"vaje$níka $ínskeho 
'kre$ka).

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m zámerom projektu bolo skon'truova( nov%, 
vysoko ú$inn% *ivo$í'ny expresn% systém, produkujúci 
natívne hEPO a"vyvinú( metódu purifikácie ako postup-
nos( viacer%ch separa$n%ch krokov zalo*en%ch najmä na 
chromatografii a"membránov%ch separa$n%ch procesoch. 
Hoci metóda produkcie je principiálne známa, celá 
technológia má nieko)ko kritick%ch bodov, ktoré museli 
by( optimalizované, napr. príprava vysoko produk$n%ch 
buniek exprimujúcich rekombinantné hEPO (rhEPO), de-
finovanie najvhodnej'ích kultiva$n%ch podmienok, ako aj 
optimalizácia procesov purifikácie. Originálnos( projektu 
preto spo$ívala v"zavedení 'pi$kov%ch molekulárno-biolo-
gick%ch a"separa$n%ch metód na produkciu rhEPO. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Ke,*e hEPO je prirodzene produkované v"peritubulárnych 
bunkách kortexu obli$iek, v%ber bol prednostne zameran% 
na )udské obli$kové bunkové línie. Ako najvhodnej'ia sa 
javila bunková línia HEK 293. Z"t%chto buniek sa najskôr 
izolovala genetická informácia, ktorá slú*ila ako matrica 
na amplifikáciu génu pre hEPO pomocou polymerázovej 
re(azovej reakcie. Gén hEPO bol následne klonovan% do 
prokaryotického vektora a"reklonovan% do eukaryotického 
expresného vektora, ktor% bol pou*it% na transfekciu 
(pozn. vlo*enie génu) buniek HEK 293. Nakoniec bola se-
lek$n%m tlakom geneticínu získaná stabilná bunková línia 
produkujúca rhEPO (rekombinantná hEPO) do bezséro-
vého kultiva$ného média. Tento systém bol zvolen% najmä 
preto, aby sa zabezpe$ili správne posttransla$né modifi-
kácie proteínu, podobné natívnemu stavu. Podiel rhEPO 
v"takto pripravenom médiu tvoril 2-2,2% v"závislosti od 
podmienok kultivácie k"celkovému obsahu proteínov.
Následne bol zahájen% v%voj purifika$ného postupu. 
V"literatúre je popísan%ch nieko)ko zlo*it%ch hoc aj 
sedemstup&ov%ch procesov, v"ktor%ch sú pou*ité rôzne 
hydrofóbne, ionov%menné, multimodálne adsorbenty, 
alebo reverzná fáza. Okrem t%chto separa$n%ch metód sa 
tie* $asto vyu*íva afinitná chromatografia a"ve)kostne vy-
lu$ovacia chromatografia. Existujú v'ak aj separa$né po-
stupy s"pomocou hydroxyapatitu. Nami vyvinut% postup 
má len tri separa$né kroky, ktoré vyu*ívajú multimodálny 
katiónomeni$, chromatografiu na adsorbente s"fenylov%mi 
funk$n%mi skupinami a"siln% kationomeni$. Najmä správny 
v%ber multimodálneho adsorbenta zabezpe$il, *e hne, 
v"prvom kroku sa podarilo odstráni( vä$'inu kontaminu-
júcich bielkovín. Ve)kou v%hodou tohto nosi$a je aj soli-
odolnos( umo*&ujúca priame vyu*itie kultiva$ného média 
na separáciu bez úpravy suroviny (supernatantu) diafiltrá-
ciou. Navy'e vhodné usporiadanie ,al'ích purifika$n%ch 
krokov umo*nilo priame pou*itie produktu z"predchá-
dzajúcej separácie v"nasledujúcich separa$n%ch krokoch. 
T%mto postupom bola dosiahnutá $istota produktu rhEPO 
90 a* 95 % pri celkovom v%(a*ku 13 a* 26 % (v"závislosti 
od konkrétnych podmienok separácie).

PRÍNOS PRE PRAX
V%vojom nového postupu produkcie a"purifikácie rhEPO 
sa nielen zv%'ili experimentálne znalosti rie'ite)ov, ktoré 
následne odovzdali mlad'ej generácii po$as vzdelávacej 
$innosti, ale sa aj získali originálne v%sledky, ktoré mô*u 
by( vyu*ité pri priemyselnej v%robe v%znamného terape-
utického proteínu rhEPO ($íslo patentovej prihlá'ky: 69-
2020). V%sledkom projektu je teda impulz na preh5benie 
spolupráce akademického a"univerzitného pracoviska 
s"farmaceutick%m priemyslom.

Zodpovedn% rie'ite): Ing. 8udovít .kultéty, Dr.Sc.
Rie'ite)ská organizácia:  Virologick% ústav Biomedicínskeho centra SAV v"Bratislave
Spolurie'ite)ská organizácia:  Fakulta chemickej a"potravinárskej technológie  

Slovenskej technickej univerzity"v"Bratislave
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 998 /
-íslo projektu: APVV-14-0474

PRÍPRAVA ERYTROPOETÍNU, TERAPEUTICKÉHO HORMÓNU OVPLYV'UJÚCEHO TVORBU &ERVEN!CH 
KRVINIEK, EXPRESIOU V EUKARYOTICKOM BUNKOVOM SYSTÉME A JEHO )AL%IA PURIFIKÁCIA

Obr. 1 / Schematické znázornenie 'truktúry molekuly 
)udského hEPO.

Obr. 2 / .truktúrny vzorec matrice Capto MMC 
ImpRes. "ípky znázor$ujú mo'né: (A) tiofilické, 
(B) hydrofóbne, (C) vodíkové a&(D) elektrostatické 
interakcie.

Obr. 3 / Porovnanie väzobn%ch kapacít 
chromatografickej matrice Capto MMC pre 
celkové proteíny (A) a"pre EPO (B) pri rôznom pH 
v"prítomnosti 300 mM NaCl (�) a"bez NaCl (�).

Obr. 4 / Vplyv pH a"koncentrácie arginínu na 
uvo)nenie adsorbovaného EPO.

Obr. 5 / 2D gél hlavnej elu$nej frakcie po prvom 
purifika$nom kroku na matrici Capto MMC ImpRes. 
Ozna!ené #kvrny predstavujú proteíny identifikované 
hmotnostnou spektrometriou: 1, 2 – izoformy rhEPO, 
3 – nidogén-1, 4 – nukleozid difosfátkináza, 5 – 
peptidyl-prolyl cis-trans izomeráza.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3

Obr. 5



LE
K

Á
R

S
K

E
 V

E
D

Y
6564

PREDMET V!SKUMU 
Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra izolujúca 
tkanivo nervovej sústavy od krvného obehu. V"oblasti v%voja 
nov%ch terapeutík centrálnej nervovej sústavy (CNS) pred-
stavuje hematoencefalická bariéra (HEB) ve)kú preká*ku a"je 
jedn%m z"najv%znamnej'ích limitujúcich faktorov. A* 100% 
vysokomolekulov%ch lie$iv ako napríklad peptidy, rekom-
binantné proteíny, monoklonálne protilátky, lie$ivá na báze 
RNAi, ako i"lie$ivá génovej terapie a"takmer 98% nízkomole-
kulov%ch lie$iv nie je schopn%ch prechádza( cez HEB. 

Ná' projekt z"oblasti v%skumu mozgu bol venovan% jednej 
z"najdôle*itej'ích problematík- 'túdiu hematoencefalickej 
bariéry ako hlavnej preká*ky pre transport neurofarmaceu-
tík do CNS. Pri rie'ení projektu sme sa zamerali na v%voj no-
v%ch farmakologicky aktívnych peptidov%ch transportn%ch 
systémov s"cie)om nájs( vektory vhodné pre transport lie$iv 
cez HEB. 

CIE" PROJEKTU
Hlavn%mi cie)mi projektu boli: 
•  Identifikácia transportn%ch peptidov schopn%ch väzby 

na povrch endotelov%ch buniek a"ich validácia in vivo 
pou*itím animálneho modelu

•  Identifikácia 'pecifick%ch receptorov/transportérov 
zodpovedn%ch za transport peptidov cez HEB

Projekt bol rie'en% v"nieko)k%ch fázach. Prv%m krokom bolo 
vytvorenie novej peptidovej fágovej kni*nice. Nasledujúcim 
krokom bola identifikácia transportn%ch peptidov via*ucich 
sa na povrch endotelov%ch buniek v"podmienkach in vitro 
pou*itím “phage display” metódy. Mo*né transportné pep-
tidy boli validované pomocou in vitro bunkového modelu 
hematoencefalickej bariéry. Nami vytvoren% bunkov% model 
pozostával z"potkaních primárnych endotelov%ch buniek, 
mixovan%ch potkaních gliov%ch kultúr a"pericytov. 1al'ím 
dôle*it%m krokom bola validácia nájden%ch transportn%ch 
peptidov in vivo vyu*itím potkanieho animálneho modelu 
Sprague-Dawley. Závere$n%m cie)om rie'eného projektu 
bola identifikácia receptorov resp. transportérov sprostred-
kujúcich transport identifikovan%ch peptidov cez hematoen-
cefalickú bariéru. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%sledky dosiahnuté v"priebehu rie'enia projektu mo*no 
zhrnú( nasledovne:
(1)  Vytvorili sme vlastnú peptidovú fágovú kni*nicu pou-

*itím metód molekulárnej biológie a"„phage display“ 
metód. 

(2)  Zostavili sme platformu na meranie prechodu potenci-
álnych vektorov lie$iv cez hematoencefalickú bariéru. 
Nami vytvoren% primárny potkaní model hematoence-
falickej bariéry pozostávajúci z"primárnych potkaních 
endotelov%ch buniek a"mixovan%ch gliov%ch kultúr je 
mo*né pou*i( aj v"budúcnosti pri v%skume nov%ch CNS 
terapeutík. 

(3)  Pou*itím bunkového modelu hematoencefalickej bariéry 
a"peptidovej fágovej kni*nice sme identifikovali nieko)ko 
transportn%ch peptidov, ktoré sa selektívne viazali na 
primárne mozgové endotelové bunky.

(4)  Zostavili sme bionanalytickú metódu na meranie kon-
centrácie identifikovan%ch peptidov ktorú sme následne 
pou*ili na stanovenie permeabilitn%ch koeficientov 
a"selekciu kandidátov%ch molekúl. Permeabilitné koefi-
cienty nami identifikovan%ch peptidov boli porovnate)né 
s"publikovan%mi peptidov%mi transportn%mi vektormi.

(5)  Pou*itím hmotnostnej spektrometrie s"vysok%m rozlí-
'ením v"kombinácii s"bunkov%mi experimentami sme 
identifikovali mechanizmus prechodu kandidátov%ch 
peptidov cez hematoencefalickú bariéru. V%sledky po-
ukázali, *e peptidy sú internalizované a"transportované 
procesom – adsorpciou sprostredkovanou transcytózou.

PRÍNOS PRE PRAX
Identifikácia vektorov schopn%ch efektívne transportova( 
lie$ivá do mozgu cez hematoencefalickú bariéru tvorí dôle-
*itú sú$as( v%skumu modernej farmakoterapie mozgu. Far-
makologicky aktívny systém vyu*ívajúci peptidy ako vektor 
pre transport lie$iv do mozgu nesie v"porovnaní s"ostatn%mi 
systémami nieko)ko v%hod: jednoduch% v%voj, mo*nos( modi-
fikácie s"cie)om zv%'i( farmakologick% a"farmaceutick% efekt. 
Po$as rie'enia grantovej úlohy sme identifikovali peptidy, 
ktoré sa 'pecificky via*u na endotelové bunky mozgu a"sú 
efektívne transportované cez hematoencefalickú bariéru. 
Transportné vektory mô*u by( v"budúcnosti pou*ité na 

transport lie$ív a"biologík do mozgu za ú$elom terapie ale-
bo efektívnej diagnostiky rôznych ochorení CNS. 
Praktick%m prínosom projektu bola úspe'ná obhajoba 
'tudentov doktorandského 'túdia a"v%chova mlad%ch ve-
deck%ch pracovníkov. 
Po$as rie'enia projektu bolo opublikovan%ch 8 vedeck%ch 
prác v"prestí*nych zahrani$n%ch karentovan%ch $asopisoch. 
Priebe*né v%sledky projektu boli prezentované formou 
posteru resp. predná'ky na 11 domácich ako i"zahrani$n%ch 
vedeck%ch konferenciách. Vzh)adom na potenciál získan%ch 
v%sledkov v"praxi, sa identifikované peptidy stali predme-
tom patentovej prihlá'ky (SK PP24-2019).
Získané dáta sme následne pou*ili i"ako podklad pre nadvä-
zujúci projekt APVV-18-0302, ktor% sa v"sú$asnosti rie'i na 
na'om pracovisku.

Zodpovedn% rie'ite): PharmDr. Andrej Ková$, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Neuroimunologick% ústav SAV, Bratislava
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 244 246 /
-íslo projektu: APVV-14-0547

V!VOJ NOVÉHO PEPTIDOVÉHO SYSTÉMU PRE TRANSPORT LIE&IV DO MOZGU

Obr. 1 / S"cie)om identifikova( fágy nesúce peptidy 
'pecificky sa via*uce na povrch endotelov%ch buniek 
pomocou metódy „phage display“ sme pou*ili 12-mérovú 
peptidovú kni*nicu, ktorá pozostávala z"náhodn%ch 
peptidov%ch sekvencií 12-tich za sebou idúcich aminokyselín.
Vyselektované fágy boli pou*ité pre ,al'ie kolo selekcie. 
Tento postup sme opakovali 'tyrikrát, po$et 'pecifick%ch 
fágov narastal po ka*dom kole. 

Obr. 2 / In vitro bunkov% model HEB pozostával 
z"primárnych potkaních endotelov%ch buniek a"mixovan%ch 
gliov%ch kultúr.

Obr. 3 / Schopnos( vybran%ch peptidov prechádza( 
cez hematoencefalickú bariéru sme sledovali pou*itím 
pripraveného in vitro bunkového modelu HEB. Koncentrácie 
peptidov prechádzajúcich cez in vitro HEB boli stanovené 
v"jednotliv%ch vzorkách médií pomocou ultraú$innej 
kvapalinovej chromatografie spojenej s"tandemovou 
hmotnostnou spektrometriou – UHPLC MS/MS.

Obr. 4 / Konfokálna mikroskopia ukázala schopnos( 
peptidov internalizova( sa do vnútra endotelov%ch 
buniek. Pre vizualizáciu endotelov%ch buniek sme pou*ili 
laminín- 'pecifickú protilátku ($ervená farbi$ka). Peptidy 
boli zna$ené biotínom, na ich vizualizáciu sme pou*ili 
streptavidín konjugovan% fluorescen$nou zna$kou 
AlexaFluor488 (zelená farbi$ka). V%sledky poukázali, *e 
peptidy sú internalizované a"transportované procesom – 
adsorpciou sprostredkovanou transcytózou.

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 2
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PREDMET V!SKUMU A$CIE" PROJEKTU
Galektíny patria medzi endogénne lektíny – bielkoviny 
'pecificky rozpoznávajúce cukorné motívy. Hrajú v%znam-
né úlohy v"procesoch bunkovej proliferácie, diferenciácie, 
migrácie a"tvorby medzibunkovej hmoty. Navy'e sú 
schopné prená'a( bunkové signály a"podie)a( sa na me-
dzibunkov%ch interakciách. Podobne sa ukázalo, *e galek-
tíny zohrávajú dôle*itú úlohu pri tvorbe mikroprostredia 
nádoru a"hojacej sa rany. Tento projekt bol zameran% na 
'túdium biologick%ch úloh galektínov v"hojení rán a"raste 
nádorov.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
a) Regulácia mikroprostredia rán – model excíznej a&incíz-
nej rany u&potkana
Pri porovnávaní hojenia excíznej a"incíznej rany sme uká-
zali, *e Gal-1 indukuje diferenciáciu fibroblastov na myo-
fibroblasty (Obr. 1) $o vedie k"lep'ej kontrakcii rany. Na 
rozdiel od toho Gal-3 zlep'uje organizáciu kolagénov%ch 
vlákien (Obr. 1), $o vyústi k"zv%'eniu pevnosti rán (Obr. 1).
 
b) Mikroprostredie nádorov – model dla'dicobunkového 
karcinómu hlavy a&krku u&(udí
Fibroblast je hlavn% typ bunky, ktor% produkuje extrace-
lulárnu matricu (ECM). Nako)ko sa predpokladá enormn% 
v%znam fibroblastov a"ECM pri vytváraní mikroprostredia 
nádorov a"rán, analyzovali sme expresné profily nádorovo 
asociovan%ch fibroblastov izolovan%ch z"malígneho me-
lanómu (Fib_Mel), bazocelulárneho karcinómu (Fib_B5), 
spinocelulárneho karcinomu (Fib_S4) a"ko*nej metastázy 
karcinómu prsníka (BCMF) v"porovnaní so zdrav%mi 
fibroblastmi z"ko*ného resekátu po gigantomastii (HF/D). 
V%sledky preukázali klastrovanie na základe diferencia$-
nej expresie Fib_Mel, Fib_B5 a"Fib_S4 na jednej strane 
a"relatívnej blízkosti BCMF a"HF/D na druhej strane. 
V'etky fibroblasty sa na základe anal%zy zhodovali v"ex-
presii 153 génov. 19 génov bolo jedine$n%ch a"mohli by 
utvára( spolo$n% molekulárny podpis nádorovo asociova-
n%ch fibroblastov (Obr. 2). 

V"na'ich experimentoch sme porovnávali fibroblasty 
v"inzertovom systéme (model nepriamej ko-kultivácie 
cez membránu) s"normálnymi alebo malígnymi (FaDu – 
karcinóm hypofaryngu) epitelov%mi bunkami. V"t%chto 
fibroblastoch sme detegovali produkciu tenascínu, fibro-
nektínu a"galektínu-1 (Obr. 3). Ukázali sme, *e s"nádorom 
asociované fibroblasty (Fib_S4, SCCF) produkujú menej 
ECM ako normálne dermálne fibroblasty (HF/D).
Práca nadväzuje na v%skum ná'ho partnerského praco-
viska (Zivicova et al. Anticancer Res. 2017;37(5):2275-88). 
Podobne aj tu sme realizovali expresné profily spinoce-
lulárnych karcinómov hlavy a"krku (HNSCC) a"tieto dáta 
sme porovnávali s"okrajom chirurgického resekátu (MSR) 
a"normálnou sliznicou (NM) lokalizovanou na kontralate-
rálnej strane toho istého pacienta. Pacientov sme rozdelili 
na základe expresie tenascínu (Ten) do dvoch skupín. 
Histopatologické vy'etrenie preukázalo, *e koexpresia 
Ten+Fn+Gal-1+ sa vyskytuje $astej'ie vo vzorkách HNSCC 
(55%) ako v"NM (9%). Naopak, expresn% profil Ten-Fn+-
Gal-1- (45%) a"Ten-Fn-Gal-1- (39%) sa vyskytol s"v%razne 
vy''ou frekvenciou v"NM. Na druhej strane v"MSR boli 
tieto imunofenotypy rozdelené takmer rovnomerne 
(Ten+Fn+Gal-1+ = 24%, Ten-Fn+Gal-1 = 36%, Ten-Fn-Gal-1 
= 33%). 
-ipová anal%za (Obr. 4) odhalila: i) expresiu génov súvi-
siacich s"progresiou nádoru v"Ten+ nádoroch a"ii) silnú 
upreguláciu génov zapojen%ch do metabolizmu lipidov 
v"MSR v"Ten- nádoroch. 

PRÍNOS PRE PRAX
Galektín-1 aktivuje myofibroblasty, a"to ako v"ranách tak 
aj v"nádoroch. Jeho dodanie do rany zr%ch)uje hojenie 
a"jeho blokácia v"nádore by mohla zv%'i( efektivitu 
protinádorovej terapie. Galectín-3 pôsobí profibroticky 
a"t%mto mechanizmom zvy'uje pevnos( rán. 

Zodpovedn% rie'ite): RNDr. Peter Gál, PhD., MBA
Rie'ite)ská organizácia:  V%chodoslovensk% ústav srdcov%ch a"cievnych chorôb, a.s.
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 194 877 /
-íslo projektu: APVV-14-0731

GALEKTÍNY AKO POTENCIONÁLNE MODULÁTORY MIKROPROSTREDIA NÁDORU/RANY

Obr. 1 / V%sledky animálneho experimentu 
lie$by otvoren%ch (histologické vy'etrenie 
otvoren%ch rán, VG – Van Gieson, Fibr – 
fibronektín, SMA – hladkosvalov% aktín) 
a"sutúrovan%ch rán (pevnos( rán – wound 
tensile strength) po lie$be s"Gal-1 a"Gal-3.

Obr. 2 / Vennov diagram prekr%vajúcich sa 
génov medzi porovnávan%mi fibroblastmi.

Obr. 3 / Porovnanie produkcie ECM in vitro.

Obr. 4 / Porovnanie expresie vybran%ch 
génov u"pacientov exprimujúcich (Ten+) / 
neexprimujúcich (Ten-) tenascín v"nádoroch.

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 4
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PREDMET V!SKUMU
Projekt rie'il aktuálnu tému mo*nosti lie$by kardiome-
tabolick%ch ochorení prostredníctvom aktívnej látky 
enkapsulovanej v"polymérnych nano$asticiach. Podávanie 
farmakologicky ú$inn%ch látok enkapsulovan%ch v"poly-
mérnych nano$asticiach umo*&uje dosiahnu( v%znamné 
zní*enie dávky lie$iva, zv%'enie jeho ú$inku v"cie)ov%ch 
tkanivách, prípadne jeho riadené uvo)&ovanie a"zní*enie 
ne*iaducich ú$inkov. Projekt bol zameran% na sledovanie 
ú$inku nanoenkapsulovaného simvastatínu a"koenz%mu 
Q10 u"potkanov s"metabolick%m syndrómom.

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om projektu bolo v"animálnom modeli meta-
bolického syndrómu zní*i( ne*iaduce ú$inky simvastatínu 
(SIM) a"to enkapsuláciou v"polymérnych nano$asticiach 
a"sú$asn%m podávaním nanoenkapsulovaného koenz%mu 
Q10 (CoQ10), ktor% efektívne zabra&uje poklesu hladiny 
ATP. Tento cie) si vy*adoval prípravu polymérneho nano-
nosi$a, ktor% sa vo zv%'enej miere vychytáva v"pe$eni – 
cie)ovom orgáne ú$inku simvastatínu. 
Uvedené látky v"nanoenkapsulovanej a"prá'kovej for-
me boli podávané dospel%m obéznym Zucker (fa/fa) 
a"chud%m Zucker (lean) potkanom po$as 6 t%*d&ov, pri-
$om sa sledovala ich hmotnos( a"krvn% tlak. Po ukon$ení 
podávania bol stanoven% sérov% lipidov% profil, hladina 
glukózy a"energetick% metabolizmus. Vzorky srdca, ciev, 
obli$iek, pe$ene a"kostrového svalstva boli podrobené 
anal%ze na molekulovej, biochemickej a"morfologickej 
úrovni, dôraz sa pritom kládol na sledovanie oxida$ného 
stavu a"dráhy oxidu dusnatého (NO). 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Pripravili sme polymérne nano$astice so simvastatínom 
a"CoQ, ktoré boli vhodné pre dlhodobé podávanie in 
vivo. I'lo o"biokompatibilné kopolymérne nano$astice so 
zosieten%m hydrofóbnym jadrom a"hydrofiln%m vonkaj'ím 
obalom. Tieto nano$astice sa pou*ili na enkapsuláciu 
uveden%ch látok (Obr. 1), ako i"kumarínu – fluorescen$nej 
zna$ky pre vizualizáciu nano$astíc (Obr. 2). Na prípravu 

nano$astíc boli pou*ité monoméry N-dodecylmetakryla-
mid (DMAm), N-vinyl-2-pyrolidón (VP) a"poly(etyléngly-
kol)monometakrylát (PEG, Mn~360 g mol-1) a"sie(ovadlo 
metylén-(bis)akrylamid v"mólovom pomere 11:1:4 
pomocou vo)no-radikálovej kopolymerizácie vo vodnom 
prostredí. V"reak$nej zmesi sa v,aka tvorbe disperzie hy-
drofóbneho jadra $astíc vytvárali polymérové nano$astice 
stabilizované vodorozpustn%mi re(azcami PEG. Pripravené 
polymérne nano$astice mali priemernú ve)kos( ~200 nm 
s"úzkou distribúciou (PDI ~ 0.2). 
Anal%za vzoriek ukázala, *e CoQ10 a"jeho kombinácia 
so SIM v"nano$asticiach dokázali zv%'i( aktivitu NO syn-
tázy v")avej komore srdca i"aorte. Rovnaká kombinácia 
v%znamne zv%'ila expresiu eNOS a"fosforylovanej eNOS 
v")avej komore srdca i"aorte. CoQ10 v"oboch formách zní-
*il proteínovú expresiu podjednotky p22 NADPH oxidázy 
a"rovnako jej aktivitu. Na oxida$n% stav malo v%znamn% 
vplyv len podávanie CoQ10 v"oboch formách a"to v"zmys-
le zní*enia oxida$ného po'kodenia v"srdci, pe$eni i"v"ob-
li$kách. Sledovanie vazoaktivity mezenterickej artérie 
u"sledovan%ch skupín poukázalo na zv%'enie relaxácie po 
podávaní SIM v"oboch formách, av'ak s"vy''ím stup&om 
signifikancie pre SIM v"nano$asticiach. Tieto v%sledky sú 
v"dobrom pozitívnom vz(ahu s"hodnotami krvného tlaku, 
ke,*e iba SIM v"nano$asticiach dokázal v%znamne zní*i( 
systolick% tlak obéznych Zucker potkanov na konci 6 – 
t%*d&ového podávania. Za tento pokles pravdepodobne 
zodpovedá zní*ená hmotnos( potkanov a"hladiny choles-
terolu po podávaní SIM v"nano$asticiach. 
Z"na'ich v%sledkov vypl%va, *e len podávanie simvastatí-
nu v"polymérnych nano$asticiach dokázalo zní*i( hladinu 
cholesterolu, hmotnos( potkanov a"systolick% krvn% tlak. 
Prá'kov% simvastatín túto schopnos( nepreukázal. Ako 
v'ak odhalili morfologické 'túdie a"stanovanie elastatínu 
a"kolagénu v"aorte, podávanie samotn%ch nano$astíc 
malo negatívne ú$inky na endotel a"cievnu stenu, ke,*e 
viedlo k"nárastu kolagénu. Preto sú potrebné ,al'ie 'túdie 
zamerané na prípravu nano$astíc rôznej ve)kosti z"rôz-
nych polymérov a"sledovanie ich ú$inkov in vivo. 

PRÍNOS PRE PRAX
Na'e v%sledky ukázali *e, podávanie simvastatínu v"poly-
mérnych nano$asticiach malo lep'í vplyv na sledované 
parametre ne* podávanie prá'kovej formy. Nanoenkap-
sulovan% simvastatín si preto zaslú*i ,al'ie sledovania 
a"anal%zy a"to perspektívne i"formou klinickej 'túdie.
V"rámci projektu vzniklo 26 prác uverejnen%ch v"impak-
tovan%ch $asopisoch, ktoré sú doteraz citované viac ako 
80x. Doteraz 7 PhD 'tudentov obhájilo svoje dizerta$né 
práce, ktoré úzko súviseli s"témou projektu. S"podporou 
APVV bolo uskuto$nen%ch nieko)ko konferencií vrátane 
Svetového kongresu Medzinárodnej patofyziologickej 
spolo$nosti. Projekt vyvolal nieko)ko spoluprác, ktoré vy-
ústili do domácich i"zahrani$n%ch projektov (APVV, VEGA, 
TUBITAK, COST).

Zodpovedn% rie'ite): doc. RNDr. O)ga Pechá&ová, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava
Spolurie'ite)ské organizácie: Ústav polymérov SAV, Bratislava,  
 Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ko'ice
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 246 375 /
-íslo projektu: APVV-14-0932

Ú&INOK NANOENKAPSULOVANÉHO SIMVASTATÍNU NA KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM PRI
EXPERIMENTÁLNOM METABOLICKOM SYNDRÓME 

Obr. 1 / Polymérne nano$astice so simvastatínom.

Obr. 2 / Akumulácia polymérnych nano$astíc 
v"slezine, zelen%m.

Obr. 3 / Ú$inok nanoenkapsulovaného simvastatínu 
(SIM) a"koenz%mu Q10 (CoQ10) na systolick% krvn% 
tlak obéznych Zucker potkanov po$as 6 t%*d&ov 
podávania.

Obr.4 / Ú$inok nanoenkapsulovaného simvastatínu 
(SIM) a"koenz%mu Q10 (CoQ10) na aktivitu NO 
syntázy (NOS) obéznych Zucker potkanov po 
6"t%*d&ov podávania.

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 4Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Fibrilárna sféra je bunková organela zodpovedná za syn-
tézu ribozómov, a"teda aj za syntézu bielkovín. Fibrilárna 
sféra je nanajv%' dôle*itá pre v%voj embrya. Nie je v'ak 
známe, ako vykonáva túto základnú funkciu. V"tomto 
projekte boli oocyty o'ípan%ch pou*ité na 'túdium 
obsahu fibrilárnej sféry, ako aj v%vojov%ch schopností 
sprostredkovan%ch touto 'truktúrou , pri$om funk$nos( 
bola testovaná pokro$ilou mikromanipuláciou, pri ktorej 
boli fibrilárne sféry transplantované z"jedného vají$ka do 
druhého (obr. 1). 

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bolo zv%'enie v%vojovej schopnosti 
neovula$n%ch oocytov pridaním (1) dodato$nej fibrilár-
nej sféry (sfér; FS), ktorá je zásobníkom maternálnych 
RNA a"proteínov, alebo (2) v%menou FS u"neovula$n%ch 
oocytov za FS získanú z"preovula$n%ch oocytov. Naviac, 
(3) bola testovaná mo*nos( vyu*itia xenotransplantácie 
s"cie)om zisti( mo*nosti zv%'i( kvalitu oocytov jedného 
druhu pomocou v%meny pôvodnej FS za kvalitnú FS 
iného druhu.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%sledkom 'túdia bola:
(1)  Charakterizácia HC a"LC oocytov s"oh)adom na 

v%vojovú kapacitu, po$et a"kvalitu fibrilárnych sfér 
a"konfiguráciu chromatínu.

(2)  Aspirácia fibrilárnych sfér z"HC a"LC oocytov a"ich 
charakterizácia s"oh)adom na RNA a"proteíny.

(3)  Funk$ná charakterizácia fibrilárnych sfér z"HC a"LC 
oocytov vzh)adom na ich schopnos( udr*iava( em-
bryonálny v%voj.

PRÍNOS PRE PRAX
Jednozna$né, vedecky podlo*ené, zodpovedanie otázky 
$i a"v"akom rozsahu nízka kvalita oocytov pou*ívan%ch 
pri ART vedie k"abnormalitám má eminentn% a"evidentn% 
v%znam nie len pre mo*né vyu*itie *ivo$í'nych embryí 
v"biomedicínskom v%skume v"budúcnosti ale aj pre 

ú$ely )udskej asistovanej reprodukcie. V%sledky projektu 
budú pou*ite)né ako alternatívny model nukleologenézy 
somatick%ch buniek a"zv%'ia po$et kontroln%ch bodov 
vhodn%ch pre vyhodnocovanie a"zlep'enie „normality“ 
vlastností oocytov pou*ívan%ch v"biomedicínskom v%sku-
me a"v"budúcnosti aj v"po)nohospodárstve.

Zodpovedn% rie'ite): prof. Dr. MVDr. Jozef Laurin$ík, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Univerzita Kon'tantína Filozofa v"Nitre
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 200 /
-íslo projektu: APVV-14-0001

OOCYTÁRNA FIBRILÁRNA SFÉRA – GU"A PRE #IVOT:  
ZÁSADNÁ GENETICKÁ A$EPIGENETICKÁ %TÚDIA

(A) Sveteln% mikrograf oocytu o'ípanej 
zobrazujúci fibrilárnu sféru (NS). (B) 
Anal%za obsahu fibrilárnej sféry z"vysoko 
kompetentn%ch a"nizko kompetentn%ch 
oocytov. (C) Transfer fibrilárnych sfér 
medzi vysoko kompetentn%mi a"nízko 
kompetentn%mi oocytmi a"'túdium 
v%sledného embryonálneho v%voja. 
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PREDMET V!SKUMU
V%skum sa zaoberal kvalitou slovenskej bryndze z"h)adis-
ka príspevku mikroorganizmov, predov'etk%m baktérií 
mlie$neho kysnutia, k"aróme ov$ieho hrudkového syra 
ako hlavnej suroviny na v%robu bryndze. Vyu*ili sa najmo-
dernej'ie metódy 'túdia metatranskriptómu na princípe 
reverznej transkripcie, polymerázovej re(azovej reakcie 
(PCR) a"ve)kokapacitného paralelného sekvenovania DNA 
(Next generation sequencing). 

CIELE PROJEKTU
1.  Anal%za genómu Lactococcus lactis a"Lactobacillus 

spp. z"h)adiska génov zodpovedn%ch za proteolytickú 
aktivitu, v%voj PCR amplifika$n%ch systémov a"príprava 
transkriptómovej platformy pre gény zodpovedné za 
arómu syra. 

2.  Aplikácia vypracovan%ch PCR amplifika$n%ch systé-
mov na anal%zu mikrobiálnych kultúr a"identifikáciu 
mikroorganizmov.

3.  Metatranskriptómová anal%za ov$ieho hrudkového 
syra zameraná na gény zodpovedné za tvorbu arómy 
s"pou*itím extrakcie DNA a"RNA, PCR amplifikácie 
a"ve)kokapacitného paralelného sekvenovania, s"iden-
tifikáciou mikroorganizmov aktívne transkribujúcich 
dané gény.

4.  Celogenómové sekvenovanie a"genómová anotácia 
súboru baktérií mlie$neho kysnutia zamerané na pro-
spe'né a"ne*iaduce gény.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Získali sme nové poznatky o"aktivite mikroorganizmov 
pri zrení ov$ieho hrudkového syra ako hlavnej suroviny 
na v%robu bryndze. Vypracovali sme nové PCR systémy 
s"primérmi 'pecifick%mi pre gény prtP, pepN, pepX a"bcaT, 
ktor%ch sekvencie sú charakteristické pre jednotlivé druhy 
baktérií mlie$neho kysnutia. Vypracované PCR systémy 
sme pou*ili v"kombinácii s"ve)kokapacitn%m paraleln%m 
sekvenovaním na RNA a"DNA izolovan%ch v"rôznych 
stup&och zrenia autentického ov$ieho hrudkového syra 
z"tradi$nej bryndziarne. Experimentálne sme t%m získali 

detailné poznatky o"príspevku rôznych skupín baktérií 
mlie$neho kysnutia k"proteolytickému transkriptómu, kto-
r% je predpokladom tvorby prchav%ch aróma-aktívnych 
látok z"proteínov a"ovplyv&uje tak typické organoleptické 
vlastnosti bryndze. Zistili sme, *e hlavnú úlohu v"tomto 
procese zohrávajú laktokoky a"v"závere$nej fáze zrenia 
tie* laktobacily. V"prípade mastn%ch kyselín so stredne 
dlh%m re(azcom, ktoré sú zodpovedné za “ov$iu” arómu 
a"sú závislé od lipol%zy, sme na základe série experimen-
tov so súbe*n%m dynamick%m sledovaním mikroflóry 
a"plynovochromatografick%m stanovením markérov%ch 
zlú$enín po$as zrenia syrov nepotvrdili ústrednú úlohu 
Galactomyces/Geotrichum, ke,*e na tvorbe t%chto látok 
sa pravdepodobne zú$ast&ovali kvasinky aj laktobacily. 
Pomocou ve)kokapacitného paralelného sekvenovania 
DNA sme ur$ili celogenómové sekvencie 21 kme&ov 
baktérií mlie$neho kysnutia a"na základe anotácie génov 
kódujúcich bakteriocíny, restrik$no-modifika$né systémy, 
profágy, CRISPR-Cas systémy, rezistenciu k"antibiotikám 
a"tvorbu biogénnych amínov sme zhodnotili ich genetické 
predpoklady na pou*itie ako 'tartovacie kultúry. 

PRÍNOS PRE PRAX 
V%sledky projektu priniesli nové poznatky o"aktivite 
mikroorganizmov pri zrení ov$ieho hrudkového syra ako 
základnej suroviny na v%robu bryndze. Získané poznatky 
predstavujú základ&u pre aplikovan% v%skum a"v%voj 'pe-
ciálnych 'tartovacích kultúr zabezpe$ujúcich typické or-
ganoleptické vlastnosti tohto syra. Metódy a"PCR priméry 
navrhnuté a"vypracované v"rámci projektu predstavujú 
metodick% prínos a"sú v'eobecne vyu*ite)né na stanove-
nie prítomnosti a"transkrip$nej aktivity génov prtP, pepX, 
pepN a&bcaT, pri$om umo*&ujú rozlí'enie jednotliv%ch 
druhov baktérií mlie$neho kysnutia na základe sekvencie. 
Získané informácie o"cel%ch genómoch 21 kme&ov baktérií 
mlie$neho kysnutia predstavujú príspevok k"celosvetov%m 
poznatkom v"danej vednej oblasti. 

Zodpovedn% rie'ite): RNDr. Tomá' Kuchta, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Národné po)nohospodárske a"potravinárske centrum – V%skumn% ústav potravinársky
Spolurie'ite)ské organizácie:  Ústav molekulárnej biológie SAV, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

Fakulta prírodn%ch vied Univerzity Cyrila a"Metoda v"Trnave
Termín rie'enia: 07/2015 – 09/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 248 992 /
-íslo projektu: APVV-14-0025 

METATRANSKRIPTÓM OV&IEHO HRUDKOVÉHO SYRA: RNA-PRÍSTUP NA UR&ENIE PRÍSPEVKU 
MIKROORGANIZMOV K$ORGANOLEPTICKEJ KVALITE BRYNDZE

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 1 / Amplifikácia fragmentov 
DNA polymerázovou re(azovou 
reakciou v"cykléri.

Obr. 2 / Izolácia kme&ov baktérií 
mlie$neho kysnutia z"ov$ieho 
hrudkového syra na agarov%ch 
médiách.

Obr. 3 / Izolácia DNA a"RNA 
z"ov$ieho hrudkového syra.

Obr. 4 / Mikroskopická kontrola 
$istoty mikrobiálnych kultúr.
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PREDMET V!SKUMU
Dostupnos( *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov má dosah 
na sú$asnú aj budúcu kvalitu *ivota a"v%znamn% vplyv na 
potravinovú bezpe$nos(. Ochrana *ivo$í'nych genetic-
k%ch zdrojov ,alej vypl%va z"Európskeho ak$ného plánu 
pre biodiverzitu v"po)nohospodárstve, Globálnej stratégie 
pre mana*ment *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov FAO 
OSN, Nariadenia Rady (ES) $. 870/2004, ktor%m sa za-
vádza program Spolo$enstva na uchovávanie, opis, zber 
a"vyu*ívanie genetick%ch zdrojov v"po)nohospodárstve; 
zákona $. 194/1998 Z. z. o"')achtení a"plemenitbe (v"znení 
neskor'ích predpisov).
Efektívne kryokonzervovanie biologického materiálu nie-
ktor%ch druhov hospodárskych zvierat zatia) nie je úplne 
zvládnuté. V%sledkom je napríklad zní*ená pre*ívate)nos( 
alebo zní*ená kvalita zmrazen%ch/rozmrazen%ch spermií, 
embryí a"kme&ov%ch buniek hospodárskych zvierat.

CIELE PROJEKTU
Projekt bol rie'en% v"rámci troch etáp: 
Etapa 1
zameraná na optimalizáciu metodík kryouchovávania 
spermií, embryí a"kme&ov%ch buniek králikov a"hovädzie-
ho dobytka. 
Etapa 2
zameraná na optimalizáciu metodík izolácie, manipulácie 
a"kryouchovávania spermií a"kme&ov%ch buniek (blasto-
dermálne a"primordiálne) hydiny. 
Etapa 3
bola zameraná na nasklad&ovanie zamrazen%ch vzoriek 
do génovej banky *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov, ich 
registráciu na" www.efabis" a""www.cryoweb". 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Etapa 1
v%sledkom je optimalizácia metodík (konkrétne protoko-
ly) potvrdená hodnotením kvality uvedeného biologické-
ho materiálu fluorescen$nou a"elekrónovou mikroskopiou, 
ako aj molekulárno-genetick%mi anal%zami.

Etapa 2
V%znamn%m úspechom je optimalizácia uveden%ch metód 
(konkrétne protokoly) a"ich etablovanie na Slovensku 
ako jediné pracovisko. Kvalita získaného biologického 
materiálu plemena oravka bola tie* analyzovaná svete-
lenou, fluorescen$nou a"elektrónovou mikroskopiou ako 
aj molekulárno-genetick%mi anal%zami. V"tejto etape 
sme úspe'ne ako prv% vo svete otestovali aj nov% marker 
(ALDH – Aldehyd dehydrogenase) originality primordiál-
nych kme&ov%ch buniek hydiny. 
Etapa 3
Dosiahnutie kvalitn%ch v%sledkov potvrdzujú viaceré 
publikácie v"zahrani$n%ch $asopisoch a"tri monografie. 
V"rámci projektu bola realizovaná aj medzinárodná kon-
ferencia zameraná na *ivo$í'ne genetické zdroje (Animal 
Biotechnology 2017). V"neposlednom rade projekt umo*-
nil kryokonzervovanie biologického materiálu viacer%ch 
ohrozen%ch plemien chovan%ch na Slovensku, $ím reálne 
plníme podmienky zmluvy podpísanej medzi SR a"FAO 
v"roku 1994 t%kajúcej sa genetick%ch zdrojov.

PRÍNOS PRE PRAX
Úspe'ne sme optimalizovali metodiky t%kajúce sa kryo-
konzervovania spermií, embryí a"kme&ov%ch buniek 
králikov a"hydiny s"úspe'n%m v%stupom vo WOS – karen-
tované publikácie (celkovo 14) a"troch monografií. Génová 
banka *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov na VÚ+V NPPC 
Nitra v"spolupráci s"SPU Nitra bola doplnená o"insemi-
na$né dávky v'etk%ch uveden%ch plemien, ako aj embryá 
a"kme&ové bunky králikov a"hydiny.
Získané v%sledky sú sú$as(ou archivovanej dokumentácie 
o"genetick%ch *ivo$í'nych zdrojoch a"sú prístupné pre 
porovnávacie 'túdie, ')achtite)ské programy v"rámci SR, 
ako aj pre zahrani$né pracoviská zapojené v"programoch 
celosvetovej ochrany *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov 
pod patronátom FAO.

Zodpovedn% rie'ite): prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Fakulta biotechnológie a"potravinárstva Slovenskej po)nohospodárskej univerzity v"Nitre
Spolurie'ite)ské organizácie: Národné po)nohospodárske a"potravinárske centrum 
 – V%skumn% ústav *ivo$í'nej v%roby"Nitra
 Fakulta prírodn%ch vied Univerzity sv. Cyrila a"Metoda v"Trnave
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 842 /
-íslo projektu: APVV-14-0043

KRYOUCHOVÁVANIE #IVO&Í%NYCH GENETICK!CH ZDROJOV NA SLOVENSKU

Obr. 1 / Zoborsk% králik.

Obr. 2 / Plemeno „oravka“.

Obr. 3 / Fluorescen$né anal%zy 
primordiálnych kme&ov%ch buniek 
(PGCs) hydiny.
A"– populácia PGCs pod sveteln%m 
mikroskopom; 
B – celá populácia PGCs (DAPI+); 
C – nekrotické PGCs (PI+). 

Obr. 4 / -erstvo izolovaná vzorka 
– blastodermálne zárodo$né bunky 
hydiny (BCs).

Obr. 5 / Génová banka *ivo$í'nych 
genetick%ch zdrojov.

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 3

Obr. 1 Obr. 2
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PREDMET V!SKUMU
Projekt bol primárne orientovan% na determináciu a"kvan-
tifikáciu miery genetickej diverzity v%znamn%ch plemien 
hovädzieho dobytka a"koní na Slovensku ako aj ich 
postavenia vo vz(ahu ku globálnej diverzite *ivo$í'nych 
potravinov%ch zdrojov. Projekt ,alej umo*nil identifikáciu 
genomick%ch oblastí definujúcich unikátnos( jednotliv%ch 
lokálnych populácií v"porovnaní s"komer$n%mi plemenami 
a"hlb'ie poznanie 'pecifick%ch genetick%ch variant po-
die)ajúcich sa na kontrole dôle*it%ch produk$n%ch, repro-
duk$n%ch a"funk$n%ch vlastností hospodárskych zvierat.

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m zámerom projektu bola príprava komplexnej 
metodiky pre hodnotenie stavu diverzity populácií 
*ivo$í'nych genetick%ch zdrojov so socio-ekonomickou 
dôle*itos(ou vrátane identifikátorov „vy''ieho rádu“. 
Testovanie aplikovate)nosti metodiky na rôzne druhy 
hospodárskych a"vo)ne *ijúcich zvierat bolo realizované 
s"pomocou viacer%ch typov zdrojov%ch informácií (ro-
dokmene a"genomická DNA) s"cie)om posúdenia miery 
ich ohrozenia stratou diverzity, optimalizácie programu 
rozvoja plemien dobytka a"koní, determinácie 'pecific-
k%ch molekulárno-genetick%ch markerov v"podobe panelu 
a"vyhodnotenia ich vz(ahu k"produk$nému a"v%konovému 
potenciálu v%znamn%ch národn%ch plemien hospodár-
skych zvierat.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Po$as rie'enia jednotliv%ch etáp projektu boli zostavené 
komplexné databázy rodokme&ov%ch a"celogenómov%ch 
informácií (STR a"SNP markery) so zameraním sa na 
genofond plemien dobytka (slovenské strakaté, slovenské 
pinzgauské, jersey, charolais, limousin) a"koní (lipican, 
nónius, furioso, slovensk% teplokrvník, norik muránsky) 
s"národn%m v%znamom. V"rámci $iastkov%ch úloh boli 
s"vyu*itím sofistikovan%ch bioinformatick%ch nástrojov 
zostavené komplexné metodiky pre stanovenie stup&a 
ohrozenia populácií stratou genetickej diverzity, ur$enie 
miery ich diferenciácie vo vz(ahu ku geneticky blízko prí-
buzn%m plemenám resp. subpopuláciám, identifikáciu ge-

nomick%ch oblastí unikátnych pre dané plemená a"oblastí 
signifikantne ovplyvnen%ch zámernou a"prírodnou selek-
ciou. Vo vz(ahu k"produk$n%m, reproduk$n%m a"funk$n%m 
vlastnostiam boli testované asociácie medzi fenotypovou 
a"genotypovou informáciou a"následne zostavené panely 
SNP markerov pre implementáciu v"genomick%ch selek$-
n%ch programoch s"cie)om zv%'enia genetického zisku. 
Genealogická a"genomická informácia o"jedincoch bola 
zárove& vyu*itá na zostavenie nov%ch resp. optimalizáciu 
stávajúcich pripárovacích stratégií v"závislosti od hodno-
teného plemena s"cie)om dlhodobého uchovávania ge-
netick%ch *ivo$í'nych zdrojov na Slovensku. Okrem toho, 
*e uvedené metodické prístupy boli aplikované priamo 
v"rámci jednotliv%ch 'túdií realizovan%ch po$as rie'enia 
projektu, boli zárove& prezentované vedeckej a"odbornej 
verejnosti v"rámci dvoch medzinárodn%ch vedeck%ch kon-
ferencií a"viacer%ch vzdelávacích kurzoch, ktor%ch cie)om 
bolo jednak zv%'i( vizibilitu projektu a"zárove& nadviaza( 
alebo posilni( stávajúcu spoluprácu s"renomovan%mi 
vedecko-v%skumn%mi organizáciami doma a"v"zahrani$í. 
V%sledky získané po$as rie'enia projektu boli publikované 
v"9 príspevkoch v"karentovan%ch $asopisoch, 21 príspev-
koch v"$asopisoch registrovan%ch v"databázach Web of 
Science alebo SCOPUS, v"4 vedeck%ch monografiách, 
2"vysoko'kolsk%ch u$ebniciach a"vo viac ako 40 príspev-
koch v"recenzovan%ch vedeck%ch $asopisoch, nerecenzo-
van%ch odborn%ch periodikách a"zborníkoch z"domácich 
a"zahrani$n%ch vedeck%ch konferencií.

PRÍNOS PRE PRAX
V"rámci populariza$n%ch aktivít boli v%sledky 'túdií reali-
zovan%ch po$as rie'enia projektu prezentované v"odbor-
n%ch publikáciách, primárne zameran%ch na chovate)ov 
hospodárskych zvierat a"laickú verejnos( s"cie)om popu-
larizácie a"implementácie nov%ch poznatkov aj do be*nej 
praxe. V%sledky projektu boli poskytnuté organizáciám 
zapojen%m v"oblasti ')achtenia na úrovni 'tátnej správy – 
Plemenárske Slu*by SR '. p., chovate)sk%m organizáciám 
a"zväzom ako aj chovate)om a"záujmov%m zdru*eniam 
pôsobiacim v"oblasti chovu a"trvalo-udr*ate)ného vyu-
*ívania *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov na Slovensku. 

Ako ukazujú viaceré medzinárodné 'túdie, tak aplikácia 
získan%ch poznatkov a"pripraven%ch metodick%ch prístu-
pov v"praxi mô*e v"budúcnosti v%raznou mierou prispie( 
k"úspe'nému mana*mentu a"najmä trvalo-udr*ate)nému 
vyu*ívaniu *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov na Slovensku.

Zodpovedn% rie'ite): prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Slovenská po)nohospodárska univerzita v"Nitre
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 248 780 /
-íslo projektu: APVV-14-0054

MOLEKULÁRNO GENETICKÁ DIVERZITA A$PRODUK&N! POTENCIÁL #IVO&Í%NYCH POTRAVINOV!CH 
ZDROJOV NA SLOVENSKU

Obr. 1 / Grafická vizualizácia popula$nej 'truktúry 
a"genetick%ch vz(ahov medzi 15 európskymi 
plemenami hovädzieho dobytka (angus-AG, rakúsky 
pinzgausk%-AP, brown swiss-BS, cika-CK, hereford-
HD, hol'tajnsk%-HF, charolais-CH, limousine-LI, 
norwegian red-NR, piedmontese-PI, romagnola-RO, 
shorthorn-SH, slovenské pinzgauské-SP, simentálske-
SM, tyrol grey-TG) na základe genotypizácie 34866 
SNP markerov u"1040 jedincov pomocou Bovine 
SNP50 mikro$ipu. A. Genetické premie'anie v"rámci 
testovan%ch populácií, B. Genetická diferenciácia 
medzi plemenami na základe prvej a"druhej 
diskrimina$nej funkcie, C. Dendrogram odvoden% od 
matice genetick%ch vzdialeností a"D. Sub'truktúra 
testovanej populácie na základe prvej diskrimina$nej 
funkcie DAPC anal%zy.

Obr. 2 / Rozdiely v"úrovni väzbovej nerovnováhy 
analyzované na základe modelu plemien lipican 
a"norik muránsky, reflektujúce odli'nos( ich chovn%ch 
cie)ov a"intenzity tlaku selekcie na 'pecifické oblasti 
v"ich genóme (preru'ovaná $iara znázor&uje hladinu 
preukaznosti).

Obr. 3 / Vedecká monografia „Genetická diverzita 
slovenského pinzgauského plemena“.

Obr. 4 / Vedecká monografia „Genomická 
charakterizácia slovenského pinzgauského dobytka“.

Obr. 5 / Vedecká monografia „Genetická diverzita 
slovenského strakatého a"hol'tajnského plemena“.

Obr. 6 / Vysoko'kolská u$ebnica ur$ená pre 
'tudentov II. stup&a vysoko'kolského 'túdia 
a"predmety Genetika populácií, Biodiverzita 
v"populáciách hospodárskych zvierat a".)achtite)ské 
programy v"chove zvierat.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu bolo zhodnotenie v%skytu a"moleku-
lárnej diverzity vírusov%ch patogénov, optimalizácia ich 
detekcie v"po)n%ch a"experimentálnych podmienkach na 
modelovej plodine raj$iaka jedlého (Solanum lycopersi-
cum&L.) pomocou dostupn%ch a"novo vyvinut%ch imuno-
chemick%ch a"molekulárnych diagnostick%ch postupov. 

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bol v%voj efektívnych a"inovatívnych 
diagnostick%ch metód detekcie rastlinn%ch vírusov, ktorá 
by vylep'ovala v"sú$asnosti dostupné metódy a"jed-
nozna$ne potvrdila prítomnos( infek$n%ch agens v"rastli-
nách. Ciele boli realizované v"systémoch in vitro, in planta 
a"v"reálnych po)n%ch podmienkach. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V"rámci projektu sme porovnávali zlo*enie 18 mRNA, resp. 
obalov%ch proteínov vírusu mozaiky raj$iaka jedlého (CP 
ToMV). Analyzovan% súbor obsahoval izoláty ToMV. Na zá-
klade t%chto údajov boli navrhnuté postupy pre detekciu 
prítomnosti ToMV v"nami analyzovan%ch a"zozbieran%ch 
vzorkách raj$iaka jedlého. Pomocou dostupn%ch imuno-
chemick%ch a"molekulárnych diagnostick%ch postupov 
sme identifikovali prítomnos( tobamovírusov v"rastlinn%ch 
materiáloch odberate)a v%sledkov projektu, firmy Zelseed, 
s.r.o., ako aj z"rôznych pestovate)sk%ch oblastí západného 
Slovenska. Pomocou komer$ne dostupn%ch testov sme 
detegovali len s"(a*kos(ami prítomnos( ToMV z"dôvodu, 
*e patotypy ToMV vyskytujúce sa na na'om území sú 
odli'né od doposia) detegovan%ch izolátov tohto vírusu. 
Vybraté vzorky sme analyzovali kombináciou Sanger 
sekvenovania a"sekvenovania novej generácie (NGS), 
pri$om sme identifikovali nov% patotyp vírusu ToMV, SL-1 
(GenBank: KY912162.1), $o je prvá identifikácia ToMV na 
na'om území (Sihelská a"kol. 2017). Sériou experimentov 
s"umelou infekciou rastlín pomocou nami identifikovaného 
vírusu ToMV SL-1 sme zhodnotili rezistenciu genotypov 
raj$iaka. Z"aminokyselinov%ch sekvencií patotypov ToMV 
pre obalov% proteín ToMV SL-1 boli navrhnuté 2"oli-

gopeptidy, ktoré boli pou*ité na prípravu polyklonálnej 
protilátky. Stanovili sme mieru „cross reactivity“ na'ej 
protilátky na prítomnos( CP ToMV SL-1. Pri DAS-ELISA 
sme prítomnos( CP ToMV SL-1 detegovali a* pri 24 hod 
po umelej infekcii, pri Western blottingu to bolo u* po 2 
hodinách od umelej infekcie. Na'a protilátka vykazovala 
tvorbu imunokomplexov s"obalov%mi proteínmi vírusov 
ToMV, TMV a"PMMoV. Pomocou Western blotting anal%zy 
sme bli*'ie charakterizovali patotyp ToMV-SL-1. Potvrdili 
sme prítomnos( vírusového CP ToMV SL-1 v"kore&och, 
semenách, listoch, ako aj v"kore&ov%ch zvy'koch a"to 
dokonca aj po 2 rokoch bez prítomnosti biotického 
faktora. Viabilné, infekcie schopné $astice vírusu, sme 
dokázali na proteomickej úrovni v"rizosfére a"dokonca 
aj v"kore&ov%ch zvy'koch opracovan%ch krátkodobou 
laboratórnou sterilizáciou. Porovnávaním nami navrhnutej 
protilátky s"komer$ne dostupn%mi protilátkami pri ana-
lytick%ch postupoch ELISA, resp. Western blotting sme 
zistili, *e na'a protilátka vykazuje vy''iu citlivos( detekcie 
a"aj vy''iu r%chlos( tvorby imunokomplexov. Anal%zou 
,al'ích vzoriek sme popísali na na'om území prv%krát 
v%skyt a"molekulárnu variabilitu vírusu zemiaka S"(PVS) 
a"vírusu zemiaka M (PVM) (Predaj&a a"kol., 2017, Glasa et 
al., 2019). Nakoniec boli navrhnuté primery na detekciu 
metódou RT-PCR, zachytávajúce regionálnu diverzitu 
vírusu zemiaka Y (PVY), vírusu zemiaka S"(PVS), vírusu 
zemiaka M (PVM) a"vírusu mozaiky uhorky (CMV), ktoré 
boli vyvinuté pre odberate)a v%sledkov projektu firmu 
Zelseed spol. s"r.o..

PRÍNOS PRE PRAX
Rie'enie projektu bolo navrhnuté a"realizované v"súlade 
s"potrebami 'peciálnej rastlinnej produkcie. Prv%krát boli 
na území SR popísané a"molekulárne charakterizované 
vírus mozaiky raj$iaka (ToMV SL-1), vírus zemiaka S"(PVS) 
a"vírus zemiaka M (PVM). Vzh)adom k"tomu, *e be*ne 
dostupné diagnostické postupy sú zalo*ené na imunoche-
mickej diagnostike, ktorá negarantuje tvorbu krí*ov%ch 
väzieb so v'etk%mi patotypmi vírusov, boli pre potreby 
odberate)a v%sledkov firmu Zelseed pripravené protokoly 

na detekciu tobamovírusov na transkriptomickej úrovni 
a"na proteomickej úrovni bola na mieru u*ívate)a pripra-
vená imunochemická detekcia, kde pripravené postupy 
vykazujú kvalitatívne a"aj kvantitatívne lep'ie parametre 
ako doposia) komer$ne dostupné diagnostické sety.
Získané v%sledky mô*u by( v"budúcnosti vyu*ite)né pri 
zavádzaní ú$inn%ch fytosanitárnych opatrení a"budú 
prispieva( k"zv%'eniu kvalitatívnych a"kvantitatívnych 
parametrov produkcie raj$iaka na Slovensku. 

Zodpovedn% rie'ite): Ing. Jozef Gubi', PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Národné po)nohospodárske a"potravinárske centrum – V%skumn% ústav rastlinnej v%roby
Spolurie'ite)ské organizácie: Virologick% ústav Biomedicínskeho centra SAV
 Fakulta prírodn%ch vied Univerzity sv. Cyrila a"Metoda v"Trnave
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 936 /
-íslo projektu: APVV-14-0055

EFEKTÍVNA DIAGNOSTIKA VÍRUSOV OHROZUJÚCICH PRODUKCIU RAJ&IAKA JEDLÉHO NA 
SLOVENSKU

Obr. 1 / Grafické znázornenie kvantifikácie 
vírusu ToMV SL-1 infikovan%ch vzoriek 
kore&ov a"semien genotypov raj$iaka 
jedlého.

Obr. 2 / Aminokyselinová sekvencia ToMV 
PV-0135 s"vyzna$ením nami navrhnut%ch 
epitopov Epi 1 a"Epi 2 pomocou softvéru 
CLC Main Workbench.

Obr. 3 / Western blotting anal%za 
vzoriek listov umelo infikovan%ch rastlín 
detegujúca prítomnos( obalového proteínu 
vírusu ToMV s"molekulovou hmotnos(ou 
17,8 kDa.

Obr. 1

Obr. 3Obr. 2
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PREDMET V!SKUMU 
Predmetom v%skumu bolo rie'i( záva*nú problematiku, 
rezistencie na antihelmintiká u"parazitov mal%ch pre*úvav-
cov. V"projekte sme chceli zmapova( nedostatky sú$asne 
pou*ívan%ch in vitro metód pre detekciu rezistencie. 
Okrem toho sme preskúmali in vitro aj in vivo ú$innos( 
vybran%ch zmesí medicinálnych rastlín u"experimentálne 
nakazen%ch zvierat.

CIE" PROJEKTU
Hlavné ciele projektu sa dajú zhrnú( do nasledovn%ch 
bodov: 

1.  Genotypizácia v%vojov%ch 'tádií parazitov v"teste liah-
nutia lariev 

2.  Korelácia in vivo, in vitro a"molekulárnych metód pri 
detekcii rezistencie

3.  Genotypizácia lariev parazitov po$as patentnej periódy 
4.  Testovanie zmesí rastlín na vybrané druhy parazitov 

in&vitro
5.  Overenie ú$innosti vybran%ch zmesí rastlín na endopa-

razity u"nakazen%ch oviec
6.  Porovnanie zápalov%ch parametrov u"nenakazen%ch 

zvierat a"u"experimentálne nakazen%ch oviec s"násled-
nou terapiou pomocou vybran%ch zmesí rastlín

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Za najv%znamnej'ie v%sledky dosiahnuté v"rámci rie'enia 
projektu mo*no pova*ova( nasledovné:

1.  Pri genotypizácii v%vojov%ch 'tádií parazitov v&in&vit-
ro teste liahnutia lariev sme zistili, *e vo vysok%ch 
koncentrácii testu boli identifikované len rezistentné 
homozygotné formy, $o poukazuje na to, *e pri in vitro 
diagnostike benzimidazolovej rezistencie pomocou 
testu liahnutia vají$ok musíme pou*íva( vy''iu koncen-
tráciu antihelmintika.

2.  V%sledky v"rámci druhého cie)a potvrdili, *e pri odhade 
ú$innosti antihelmintika in vivo, alebo pri odhade 
zastúpenia rezistentnej alely v"testovanej populácii 

nám sta$í uskuto$ni( in vitro test len s"jedinou koncen-
tráciou antihelmintika (napr. 0,3 7g/ml alebo 0,5 7g/ml 
tiabendazolu), $ím v%razne zní*ime finan$nú a"$asovú 
náro$nos( potrebnú na detekciu rezistentn%ch parazitov 
v"neznámej populácii.

3.  V"experimente sme zistili, *e genetická informácia 
(percento rezistentn%ch/citliv%ch alel) v"25 nezávisl%ch 
d&och po$as patentnej periódy 2 mesiacov v%razne 
varíruje tak u"rezistentného ako aj u"citlivého kme&a. 

4.  Zo získan%ch v%sledkov vypl%va, *e najv%raznej'iu an-
tiparazitárna aktivita (p<0,05) vykazovali metanolické 
extrakty A. absinthium a"C. recutita v"koncentrácii 1024 
7g/ml pri pou*ití in vitro testu liahnutia vají$ok a"A. 
absinthium, C. recutita a"M. sylvestris pri pou*ití in vitro 
testu v%voja lariev. .ir'ie spektrum vodn%ch extraktov 
vykazovalo silnej'iu ovicídnu ú$innos( v"porovnaní 
s"metanolick%mi extraktmi. Podobn% trend bol pozoro-
van% pri hodnotení larvicídnej aktivity vodn%ch a"meta-
nolick%ch rastlinn%ch extraktov.

5.  Ú$innos( vybran%ch rastlinn%ch zmesí ako aj jednotli-
v%ch rastlín sme skúmali v"'tyroch samostatn%ch expe-
rimentoch. Rastlinné zmesi boli namie'ané z"vybran%ch 
lie$iv%ch bylín typick%ch pre strednú Európu. Celkove 
sme pou*ili 4 zmesi s"13 rôznymi bylinami. V"experi-
mentoch sa nepotvrdil priamy antihelmintick% vplyv 
rastlinn%ch zmesí na *ivotaschopnos( parazitov, ale 
pou*itá lie$ba nepriamo prispela k"zv%'eniu odolnosti 
jahniat proti parazitárnym infekciám a")ah'iemu preko-
naniu infek$nej zá(a*e. 

6.  Pri porovnaní zápalov%ch parametrov v%sledky ukazujú, 
*e sérov% albumín A"nie je vhodn% parameter na sledo-
vanie priebehu infekcie parazitom Haemonchus contor-
tus v"dlh'om $asovom intervale po nakazení. Naproti 
tomu, kalprotektín sa ukazuje ako vhodn% parameter na 
sledovanie priebehu infekcie dan%m parazitom. Zárove& 
usudzujeme, *e prídavok HERBMIX (rastlinná zmes $. 1) 
pri infikovan%ch zvieratách v%razne stimuloval imunitn% 
systém, $o malo pravdepodobne za následok )ah'ie 
zvládnutie infekcie v"tejto skupine zvierat.

PRÍNOS PRE PRAX
Získané poznatky, ktoré boli opublikované v"desiatich 
medzinárodn%ch periodikách jasne poukázali na priame 
vyu*itie na'ich v%sledkov a"perspektívy vyu*itia in vitro 
metód v"terénnej diagnostike rezistencie. Na základe na-
'ich v%sledkov sme zistili *e:

i)  pri terénnej diagnostike rezistencie za pou*itia jedinej 
koncentrácie v&in vitro teste doká*eme pomerne presne 
odhadnú( percento rezistentn%ch parazitov v"testovanej 
populácii,

ii)  na základe v%sledku z"in vitro testov vieme presne 
odhadnú( ú$inok antihelmintika in vivo a"na tomto zák-
lade doká*eme informova( chovate)ov o"preventívnych 
opatreniach v"stáde/farme,

iii)  obohatenie k2mnych dávok podávaním zmesí rastlín 
s"bioaktívnymi zlo*kami mô*e do ur$itej miery nahradi( 
ch%bajúcu diverzitu rastlín na pasienkoch a"zárove& 
zlep'i( samotn% zdravotn% stav zvierat s"ovplyvnením 
parazitárnej infekcie.

Zodpovedn% rie'ite): doc. MVDr. Várady Marián, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Parazitologick% ústav SAV
Spolurie'ite)ská organizácia: Centrum biovied SAV – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 247 553 /
-íslo projektu: APVV-14-0169

REZISTENCIA PARAZITOV NA ANTIHELMINTIKÁ – V!ZVY, PERSPEKTÍVY A$RIE%ENIA

Obr. 1 / Sami$ka Haemonchus contortus 
– gastro-intestinálneho parazita 
pre*úvavcov.

Obr. 2 / Pripravení na prácu s"na'imi 
experimentálnymi zvieratami na farme.

Obr. 3 / Vylu$ovanie vají$ok u"infikovan%ch 
jahniat parazitom Haemonchus contortus.

Obr. 2 Obr. 1

Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
V"sú$asnej dobe vznikajú po celom svete národné génové 
banky zdru*ujúce *ivo$í'ne genetické zdroje pre zacho-
vanie nielen domácej, ale aj svetovej biodiverzity. V"t%chto 
bankách sa kryouchovávajú genetické informácie rôznych 
v%znamn%ch domácich plemien (druhov) hospodárskych 
zvierat. Okrem reproduk$n%ch buniek (spermií, oocytov 
a"embryí) predstavujú v%znamn% zdroj génovej rezervy 
dospelé kme&ové bunky. Hoci sa nevyskytujú v"organizme 
vo ve)kom mno*stve, mo*no ich získa( z"viacer%ch biolo-
gick%ch zdrojov (z"krvi, kostnej drene, tuku at,.)

CIE" PROJEKTU
Cie)om prekladaného projektu bola príprava imuno'peci-
fick%ch protilátok na detekciu a"izoláciu dospel%ch králi-
$ích hematopoietick%ch kme&ov%ch (HSCs) a"progenito-
rov%ch (HPCs) buniek a"know-how pre zalo*enie banky 
kme&ov%ch buniek domácich plemien králika (nitriansky 
a"zoborsk% králik) v"rámci génovej banky existujúcej 
na rie'ite)skom pracovisku, ako aj produkcia komer$ne 
dostupn%ch králi$ích protilátok pre ,al'ie biomedicínske 
aplikácie.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Z"h)adiska nedostupnosti CD34 protilátok 'pecifick%m 
vo$i králikovi bola na vzorkách )udskej krvi (Medical Uni-
versity of Vienna, Rakúsko) a"králi$ej krvi a"kostnej drene 
testovaná vä$'ina v"tom $ase dostupn%ch komer$n%ch 
protilátok s"rôznou afinitou vo$i )udskému, reps. my'iemu 
a"potkaniemu CD34 proteínu. Z"uveden%ch anal%z boli 
vybrané 2 klony protilátok (AC136 a"Qbend-10), ktoré 
vykazovali najlep'iu afinitu k"testovan%m vzorkám a"preto 
boli pou*ité pre magnetickú separáciu CD34 pozitívnych 
buniek (HSCs a"HPCs) z")udskej a"králi$ej krvi. V%sledky 
z"prietokovej cytometrie a"PCR anal%z poukázali na 
nevhodnos( vyu*itia t%chto klonov pre izoláciu králi$ích 
HSCs a"HPCs. Z"tohto dôvodu boli pripravené nové mo-
noklonálne protilátky s"vysokou afinitou vo$i králi$iemu 
CD34 proteínu. Ke,*e neboli dostupné vhodné králi$ie 
CD34+ bunky ako imunogén pre prípravu nov%ch proti-

látok, boli navrhnuté 4 syntetické peptidy dostato$ne 
imunogénne pre imunizáciu my'í a"prípravu protilátok 
hybridómovou technológiou (Neuroimunonologick% ústav 
SAV). Zo získan%ch protilátok boli vytypované viaceré 
vhodné subizotypy, ktoré detegujú zatia) neznámu popu-
láciu CD34+ buniek v"rámci králi$ej krvi a"kostnej drene. 
Je známe, *e )udské endotelové bunky (ECs) exprimujú 
CD34. Ke,*e CD34 proteín je evolu$ne konzervovan% 
u"cicavcov, vznikol predpoklad, *e aj králi$ie ECs by mohli 
exprimova( CD34, a"teda slú*i( ako kontrola pre pripra-
vené protilátky. Z"tohto dôvodu bola optimalizovaná 
metodika pre izoláciu progenitorov%ch ECs z"králi$ej krvi 
a"kostnej drene. Expresia CD34 u"t%chto buniek bola ove-
rená pomocou u* spomínan%ch dostupn%ch komer$n%ch 
CD34 protilátok. Prietoková cytometria v'ak neodhalila 
zv%'enú expresiu CD34 a"qPCR anal%za poukázala na kle-
sajúcu expresiu CD34 s"následnou pasá*ou. To isté bolo 
pozorované u")udsk%ch ECs, kedy pasá*ovanie buniek 
zni*ovalo expresiu CD34. Z"tohto h)adiska teda králi$ie 
ECs nie sú najvhodnej'ími bunkami pre testovanie novo 
pripravovan%ch CD34 protilátok. Napriek tomu predstavu-
jú tieto bunky ,al'í potencionálny zdroj génovej rezervy 
domácich plemien králika. Králi$ie ECs z"oboch biologic-
k%ch zdrojov boli preto dôkladne preskúmané z"h)adiska 
fenotypu a"morfológie pomocou prietokovej cytometrie, 
PCR anal%z a"mikroskopick%ch techník. Anal%zy odhalili 
typick% tvar a"fenototyp endotelov%ch buniek ako aj via-
ceré znaky kme&ov%ch buniek (expresia SSEA-4, MSCA-1 
a"aldehyd dehydrogenázy (ALDH)). Vo v'eobecnosti sa 
zdá by( ALDH vhodn%m spolo$n%m markerom pre rôzne 
typy králi$ích kme&ov%ch a"progenitorov%ch buniek. 
Okrem spomínan%ch anal%z bola optimalizovaná metodi-
ka obohatenia CD34+ buniek v"krvi a"kostnej dreni králika 
pomocou odstránenia zrel%ch CD45+ hematopoietick%ch 
buniek. Vyseparované bunky boli následne úspe'ne proli-
ferované v"'peciálnom médiu pre expanziu CD34+ buniek. 
Po 2-d&ovej kultivácii sa v%razne zv%'ila expresia CD34 
a"zárove& zní*ila expresia CD45. Okrem toho vykazovali 
CD34 obohatené bunky zv%'enú espresiu CD117 (marker 
)udsk%ch a"my'ích HSCs). 

PRÍNOS PRE PRAX
V%sledky projektu sú uplatnite)né pre základné poznanie 
ako aj v"praxi vo forme nov%ch poznatkov o"preskúma-
n%ch králi$ích progenitorov%ch ECs pochádzajúcich z"krvi 
a"kostnej drene ako aj samotné kryouchovávanie t%chto 
buniek z"domácich plemien králikov (Nitriansky a"Zo-
borsk% králik) vo forme *ivo$í'nych genetick%ch zdrojov. 
Okrem toho je mo*né pripravené a"overené CD34 mono-
klonálne protilátky vyu*i( pre identifikáciu a"prípadnú izo-
láciu králi$ích HSCs a"HPCs ako aj pre ,al'í biomedicínsky 
v%skum v"oblasti hematopoietick%ch ochorení.

Zodpovedn% rie'ite): Ing. Jaromír Va'í$ek, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Národné po)nohospodárske a"potravinárske centrum
 – V%skumn% ústav *ivo$í'nej v%roby Nitra
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 528 /
-íslo projektu: APVV-14-0348

PRÍPRAVA %PECIFICK!CH PROTILÁTOK PRE IZOLÁCIU HEMATOPOIETICK!CH KME'OV!CH BUNIEK 
KRÁLIKA PRE VYTVORENIE BANKY KME'OV!CH BUNIEK

Obr. 1 / Expresia vybran%ch subklonov CD34 protilátok (58/47/26, 
58/47/34 a"58/70) v"kostnej dreni králika: R1 – CD34+/CD45- 
bunky (pravdepodobne HSCs); R2 – CD34+/CD45+ bunky 
(pravdepodobne HPCs); R3 – CD34-/CD45+ zrelé hematopoietické 
bunky.

Obr. 2 / Ilustra$né zábery z"fázovo-kontrastnej mikroskopie 
zobrazujúce morfologické zmeny králi$ích endotelov%ch 
progenitorov%ch buniek (EPCs) získan%ch z"krvi v"rozmedzí od 1. 
do 11. d&a kultivácie: (A) Králi$ie PBMCs okrúhleho tvaru v"1. de& 
kultivácie (1009); (B) Králi$ie EPCs vretenovitého tvaru v"7. de& 
(1009); (C) Endotelu podobné EPCs tvoriace skupinky/kolónie v"11. 
de& (1009).

Obr. 3 / Ilustra$né zábery z"konfokálnej fluorescen$nej mikroskopie 
zobrazujúce 'pecifické intracelulárne a"povrchové markery 
králi$ích EPCs: Bola preukázaná expresia AcLDL, vimentínu (Vim), 
dezmínu (Des), aktínu ("-SMA), CD29, CD44, VE-kadherínu (VE-
cad) a"VEGFR2, zatia) $o CD45 (marker hematopoietickej línie) 
nebol exprimovan%. DAPI – farbí jadro buniek na modro, pozitívna 
expresia markeru (zelená fluorescencia).

Obr. 4 / Expresia aldehyd dehydrogenázy (ALDH) v"králi$ích 
EPCs preukázaná pomocou konfokálnej mikroskopie a"prietokovej 
cytometrie.

Obr. 5 / qPCR anal%za magneticky separovan%ch a"kultivovan%ch 
buniek kostnej drene králika: Po 2 d&och kultivácie (CD45- 2D) 
sa zv%'ila expresia CD34, zatia) $o expresia CD45 klesla oproti 
ostatn%m vzorkám (kontrola – Con a"obe separované frakcie 
– CD45+ a"CD45-). Expresia CD117 sa zv%'ila v"negatívnej CD45- 
frakcii v"porovnaní s"pozitívnou CD45+ frakciou a"kontrolou. Av'ak 
expresia CD117 v"kultivovan%ch bunkách (CD45- 2D) klesla po 
krátkodobej inkubácii v"porovnaní s"CD45- frakciou. To by mohlo 
indikova( expanziu progenitorov%ch buniek na úkor kme&ov%ch 
buniek.

Obr. 1

Obr. 4

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 5
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PREDMET V!SKUMU
Projekt bol zameran% na skúmanie vplyvu fermentova-
n%ch biokrmív vo v%*ive brojlerov%ch kur$iat a"sliepok 
na obohatenie mäsa a"vajec o"v%znamné polynenas%tené 
mastné kyseliny (PNMK). Polosuch%mi fermentáciami 
pomocou ni*'ích vláknit%ch húb efektívne rastúcich 
a"utilizujúcich agropotravinárske ved)aj'ie produkty sme 
pripravili krmivá obohatené o"cielené PNMK a"karote-
noidné pigmenty. Následne boli fementované biokrmivá 
skrmované brojlerov%m kur$atám a"sledoval sa ich vplyv 
na produk$né parametre, zdravotn% stav zvierat a"tie* 
na profil mastn%ch kyselín a"kvalitu produkovaného mäsa 
a"vajec.

CIE" PROJEKTU
Základn%m cie)om projektu bolo polosuch%mi fermentá-
ciami pomocou ni*'ích vláknit%ch húb (Cunninghamella, 
Mortierella, Umbelopsis) efektívne rastúcich a"utilizujúcich 
agropotravinárske ved)aj'ie produkty (p'eni$né otruby, 
kukuri$n% 'rot) pripravi( fermentované biokrmivá (FB) 
obohatené o"cielené PNMK a"pigmenty. Po otestova-
ní v'etk%ch pripraven%ch FB boli vybrané tri druhy, 
pri$om v"prv%ch dvoch hlavnou PNMK bola kyselina 
gama-linolénová (GLA) a"betakarotén a"v"tre(om krmive 
v%znamn%mi kyselinami boli alfa-linolénová, eikozapen-
taénová a"arachidonová. Jednotlivé FB boli v"dávke 10 
a"15 % pridávané do krmiva brojlerov%ch kur$iat a"sliepok 
a"sledoval sa ich vplyv na zv%'enie podielu v%znamn%ch 
PNMK v"tuku mäsa a"vajec, ako aj vplyv FB na produk$né 
parametre a"zdravie zvierat po$as v%krmu a"kvalitu pro-
dukovaného mäsa a"vajec.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%ber vhodn%ch produk$n%ch kme&ov je základn%m 
kritériom kultiva$n%ch procesov, ktoré do ve)kej miery ur-
$ujú charakteristiky v%sledn%ch metabolitov. Preto prv%m 
krokom bola verifikácia produk$n%ch schopností po$as 
polosuch%ch kultivácii u"producentov polynenas%ten%ch 
mastn%ch kyselín (PNMK) a"karotenoidn%ch pigmentov. 
V%sledky projektu potvrdili pozitívny vplyv fermen-

ta$n%ch procesov na tuhej fáze na vyu*itie ved)aj'ích 
produktov ako krmiva vo v%*ive hydiny. Pomocou fermen-
ta$n%ch procesov ni*'ími vláknit%mi hubami (Cunningha-
mella, Mortierella a"Umbelopsis) sme ved)aj'ie produkty 
obohatili o"v%znamné mastné kyseliny (gama-linolénová, 
eikozapenaénová – EPA, arachidonová – ARA, alfa-lino-
lénová – ALA) a"zv%'ili vyu*ite)nos( ved)aj'ích produktov 
vo v%krme hydiny. P'eni$né otruby a"kukuri$n% 'rot pred-
stavujú ved)aj'ie produkty v"mlynárskom priemysle a"pre 
svoj vysok% obsah vlákniny nie sú vhodnou surovinou do 
k2mnych zmesí pre hydinu. Av'ak fermenta$n%m proce-
som sa zní*il obsah nestrávite)nej vlákniny a"zv%'il obsah 
enz%mov a",al'ích produktov (pigmentov, koenz%mu 
Q10), $o v%razne zlep'ilo vyu*ite)nos( krmiva vo v%krme. 
V%sledky na'ich experimentov potvrdili, *e ak biokrmivo 
bolo pridané do komer$n%ch k2mnych zmesí v"dávke 10 
% nespôsobilo v%razne zní*enie rastov%ch parametrov 
kur$iat. Dôle*it%m v%sledkom projektu je realizácia obo-
hacovania produktu po$as fermentácie o"v%znamne mast-
né kyseliny (GLA, ARA, ALA, EPA), $o tie* v%razne zv%'i 
mo*nosti tohto produktu vo v%krme. Získané v%sledky sú 
cenn%mi informáciami, ktoré sa vyu*ijú v",al'om v%skume 
pri aplikácií fermentovan%ch produktov a"ich pridávaním 
do KZ kur$iat. 
V%sledky projektu tie* potvrdili, *e fermentovaného bio-
krmiva sú"vy''ím podielom PNMK je mo*né zv%'i( podiel 
v%znamn%ch mastn%ch kyselín aj v"tuku produkovaného 
mäsa a"vajec. Takto je mo*né vyprodukova( funk$né 
potraviny s"polynenasyten%mi mastn%mi kyselinami 
a"priazniv%m ú$inkom na )udské zdravie. Vyprodukované 
produkty sú"oxida$né stabilné a"nevykazujú rozdiely 
v"senzorickej kvalite. Tento typ produktu priná'a ekono-
mickú dostupnú alternatívu aj pre producentov hydino-
vého mäsa a"vajec, ktorí majú záujem o"roz'írenie sorti-
mentu o"nové funk$né a"zdrav'ie produkty, ktoré mô*u 
zauja( konzumentov, a"to najmä vyznáva$ov zdrav'ieho 
*ivotného 't%lu. 

PRÍNOS PRE PRAX
Biotechnologick%mi procesmi je mo*né zhodnoti( ved)aj-
'ie produkty po)nohospodárskeho pôvodu na plnohod-
notné krmivo vo v%*ive hydiny. Aplikácia fermentovan%ch 
krmív vo v%*ive hydiny predstavuje ,al'iu z"mo*nosti, 
ako obohati( mäso a"vajcia o"v%znamné PNMK, pri$om 
v%sledkom je funk$ná potravina s"priazniv%m ú$inkom na 
)udské zdravie. Pre v%robcov krmív, mô*e biokrmivo pred-
stavova( novú surovinu s"vysok%m podielom PNMK, ktorá 
obohatí sortiment k2mnych zmesí a"pre chovate)ov hydiny 
príle*itos( produkova( nov% typ kur$iat s"vy''ím podielom 
v%znamn%ch mastn%ch kyselín v"tuku mäsa a"vajec.

 MASTNÁ  PRSNÁ SVALOVINA STEHENNÁ SVALOVINA
 KYSELINA (%) K FP K FP

 C 14:0, MA 0,42 ± 0,04 0,45 ± 0,01 0,44 ± 0,03 0,44 ± 0,02
 C 16:0, PA 24,32 ± 0,68 23,57 ± 0,63 21,32 ± 2,23 20,97 ± 0,53
 C 16:1 0,56 ± 0,040 0,49 ± 0,02 0,61 ± 0,05 0,57 ± 0,02
 C 16:1 N-7 3,69 ± 0,110 4,45 ± 0,54* 5,45 ± 0,19 5,07 ± 0,61
 C 18:0, SA 9,73 ± 0,35 9,13 ± 1,21 9,86 ± 0,12 9,58 ± 0,52
 C 18:1 N-9, OA 27,44 ± 1,87 28,21 ± 4,30 30,75 ± 0,91 31,38 ± 0,44
 C 18:1 N-7, VA 4,80 ± 0,34 4,38 ± 1,06 3,61 ± 0,29 3,12 ± 0,16
 C 18:2 N-6, LA 18,16 ± 1,32 19,20 ± 0,26 19,89 ± 0,55 20,75 ± 0,44
 C 18:3 N-6, GLA 0,17 ± 0,01 0,12 ± 0,11 0,13 ± 0,03 0,22 ± 0,01
 C 18:3 N-3, ALA 0,51 ± 0,04 0,57 ± 0,14 0,67 ± 0,08 0,69 ± 0,07
 C 18:4 N-3 0,16 ± 0,02 0,23 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,20 ± 0,04
 C 20:1 N-9 0,55 ± 0,08 0,44 ± 0,08 0,43 ± 0,04 0,42 ± 0,04
 C 20:2 N-6 1,01 ± 0,12 0,82 ± 0,25 0,38 ± 0,03 0,40 ± 0,08
 C 20:3 N-6, DGLA 1,37 ± 0,03 1,32 ± 0,59 0,70 ± 0,12 0,68 ± 0,09
 C 20:4-N-6, ARA 4,90 ± 0,19 4,90 ± 1,00 4,28 ± 0,69 4,19 ± 0,34
 C 20:5 N-3, EPA 0,35 ± 0,05 0,30 ± 0,09 0,17 ± 0,03 0,18 ± 0,01
 C 22:5 N-3, DPA 0,69 ± 0,04 0,59 ± 0,14 0,45 ± 0,12 0,50 ± 0,03
 C 22:6 N-3, DHA 0,47 ± 0,01 0,44 ± 0,10 0,25 ± 0,04 0,30 ± 0,02
 ∑ NMK 34,86 ± 0,99 33,19 ± 1,89 31,82 ± 2,20 31,11 ± 0,91
 ∑ MNMK 38,416 ± 1,86 39,150 ± 3,42 41,512 ± 1,05 41,193 ± 0,61
 ∑ PNMK N-3  2,183 ± 0,13 2,131 ± 0,20 1,670 ± 0,22 1,862 ± 0,08
 ∑ PNMK N-6 24,540 ± 1,43 25,540 ± 1,35 24,999 ± 1,29 25,839 ± 0,29
 ∑ PNMK 26,723 ± 1,52 27,671 ± 1,53 26,669 ± 1,46 27,701 ± 0,34
 N-6/N-3  11,241 ± 0,54 11,985 ± 0,57 14,970 ± 1,50 13,881 ± 0,53

Zodpovedn% rie'ite): doc. MVDr. Slavomír Marcin$ák, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Univerzita veterinárskeho lekárstva a"farmácie v"Ko'iciach
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 998 /
-íslo projektu: APVV-14-0397

APLIKÁCIA BIOKRMÍV VO V!#IVE HYDINY NA PRODUKCIU FUNK&N!CH POTRAVÍN OBOHATEN!CH 
O$V!ZNAMNÉ POLYNENAS!TENÉ MASTNÉ KYSELINY

Obr. 1 / Makroskopické 
zobrazenie rastu 
Cuninghamella echinulata 
po$as kultivácie 7 dní na 
p'eni$n%ch otrubách.

Obr. 2/ Jato$ne 
opracované kur$a.

Obr. 1Obr. 2

Profil mastn*ch kyselín tukov prsnej a$stehennej svaloviny kur+iat po$skrmovaní 5 % 
fermentovaného produktu (Thamnidium ellegans, ,paldové otruby)

FP – fermentovan% produkt, 
PA – kyselina palmitová, 
SA – kyselina steárová, 
VA – kyselina vakcénová, 
OA – kyselina olejová, LA 
– kyselina linolová, ALA – 
kyselina alfa-linolénová, GLA 
– kyselina gama-linolénová, 
DGLA – kyselina dihomo-ga-
malinolénová, ARA – ky-
selina arachidónová, EPA 
– kyselina eikozapentaénová, 
DPA – kyselina dokozapen-
taénová, DHA – kyselina 
dokozahexaénová, NMK – 
nas%tené mastné kyseliny, 
NeMK – nenas%tené mastné 
kyseliny, PNMK – polyne-
nas%tené mastné kyseliny; 
Zdroj: Kovalik a"kol., (2018)
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PREDMET V!SKUMU
V"rámci tohto projektu sme 'tudovali ú$inky vybra-
n%ch xenobiotík na skor% embryonálny v%vin. Projekt 
sa zameral na dva druhy substancií, ktoré predstavujú 
riziko otravy perorálnou cestou pre farmové a"domáce 
zvieratá alebo $loveka: insekticídy a"potravinové aditíva. 
Ich dopad na skor% reproduk$n% potenciál samíc bol 
analyzovan% na dvoch druhoch modelov%ch zvierat: na 
my'iach a"králikoch, u"ktor%ch sa 'tudoval vplyv materskej 
intoxikácie na v%vinov% potenciál a"kvalitatívne parametre 
preimplanta$n%ch embryí v"kontexte aktuálneho fyziolo-
gického a"metabolického stavu matky.

CIE" PROJEKTU
•   Analyzova( vplyv vybran%ch insekticídov na 

preimplanta$n% v%vin
•   Analyzova( vplyv vybran%ch potravinov%ch aditív na 

preimplanta$n% v%vin 
•   Analyzova( vplyv xenobiotík na preimplanta$n% v%vin 

v"kontexte zmenenej kondície materského organizmu

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Hlavn%m cie)om projektu bolo analyzova( vplyv vybran%ch 
xenobiotík na v%vin preimplanta$ného embrya. .tudovali 
sme: 1. embryotoxick% potenciál deviatich ú$inn%ch látok 
insekticídov, nieko)k%ch komer$n%ch produktov ur$en%ch 
na hubenie hmyzu a"známych sekundárnych komponen-
tov insekticídnych produktov; a"2. embryotoxick% poten-
ciál 'tyroch dochucovadiel, pou*ívan%ch ako potravinové 
aditíva, a"troch antioxidantov, pou*ívan%ch pre dlhodobú 
konzerváciu potravín, kozmetick%ch a"farmakologick%ch 
v%robkov. Napriek tomu, *e vä$'ina v%robcov insekticídov 
uvádza, *e produkty, ktoré dodávajú na trh, pre cicavce 
nepredstavujú zdravotné nebezpe$enstvo, v"rámci na'ich 
in vivo a"in vitro 'túdií sme identifikovali dva insekticídy 
s"vysok%m embryotoxick%m potenciálom: fipronil (deri-
vát fenylpyrazolu) a"thiacloprid (neonikotinoid). Ke,*e 
prítomnos( t%chto insekticídov v"prostredí vyvíjajúceho 
sa my'acieho (prípadne králi$ieho) preimplanta$ného 
embrya mala v%znamn% negatívny vplyv na jeho v%vinové 

schopnosti i"kvalitu (zní*ila po$et buniek a"zv%'ila v%skyt 
bunkovej smrti), dá sa predpoklada(, *e aplikácia príprav-
kov na ich báze samiciam zvierat v"období párenia mô*e 
v%znamne zv%'i( riziko embryonálnych strát. Zaujímav%m 
zistením bolo i"to, *e prítomnos( niektor%ch sekundárnych 
zlo*iek insekticídnych prípravkov (napr. DECIS EW50) 
v"prostredí vyvíjajúceho sa embrya v%znamne zv%'ila 
'kodliv% vplyv ich ú$inn%ch látok (pyretroid deltametrín). 
Identifikácia mnoh%ch z"nich v'ak nebola mo*ná kvôli 
ochrane obchodného tajomstva. V%sledky ná'ho testova-
nia troch antioxidantov, butylhydroxy-parabenu (E209), 
butylhydroxy-anisolu a"(E320) butylhydroxy-toluénu 
(E321), ktoré sa pou*ívajú pre dlhodobú konzerváciu 
potravín a"kozmetick%ch a"farmakologick%ch v%robkov, 
tie* ukázali mo*n% negatívny efekt t%chto antioxidantov 
na v%vin preimplanta$ného embrya. Na druhej strane 
v%sledky testovania ,al'ích dvoch potravinov%ch aditív 
– dochucovadiel dusitanu sodného (E250) a"aspartamu 
(E951), ukázali len mal% vplyv na preimplanta$né embryo.

PRÍNOS PRE PRAX
Klesajúca schopnos( embryí vzniknut%ch po úspe'nom 
oplodnení pre*i( prvé dni v%vinu predstavuje vá*ny prob-
lém v"chovoch zvierat. Správny mana*ment v%*ivy a"zdra-
via zvierat v"období pred a"po po$atí v'ak mô*e v%znam-
ne zní*i( vznikajúce ekonomické straty. Na základe na'ich 
v%sledkov mô*eme kon'tatova(, *e insekticídy (prípravky 
na hubenie hmyzu) predstavujú jeden z"najv%znamnej-
'ích environmentálnych faktorov s"potenciálom priamo 
indukova( embryonálne straty u"dobytka, divo *ijúcej 
zveri a"spolo$ensk%ch zvierat. Tieto druhy *ivo$íchov 
s"nimi $asto prichádzajú do styku bu, vo forme vysok%ch 
jednorazov%ch dávok (veterinárna prevencia a"terapia 
parazitárnych ochorení) alebo vo forme dlhodobo prijíma-
n%ch nízkych dávok (konzumácia obilia, zeleniny a"ovocia 
kontaminovaného rezíduami insekticídov). 

Zodpovedn% rie'ite): prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Rie'ite)ská organizácia:   Centrum biovied SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Ko'ice
Spolurie'ite)ská organizácia: Národné po)nohospodárske a"potravinárske centrum  
 – V%skumn% ústav *ivo$í'nej v%roby Nitra
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249"470 /
-íslo projektu: APVV-14-0763

XENOBIOTIKÁ A$V!VIN PREIMPLANTA&NÉHO EMBRYA
Ilustra$né fotografie my'acích blastoc%st 
vyhotovené pomocou fluorescen$ného 
mikroskopu. Blastocysty boli získané po 
in vitro kultivácii 2-bunkov%ch embryí: 
kontrolná skupina bez prídavku (A, B, 
C); skupina kultivovaná za prítomnosti 
insekticídu permetrínu (D, E, F) a"skupina 
kultivovaná za prítomnosti prípravku Decis 
EW 50 (G, H, I). Zvä$'enie 400x, mierka 
50 7m. Morfológia jadier je zobrazená za 
pomoci farbenia chromatímu pomocou 
Hoechst 33342 (modrá), prítomnos( 
'pecifickej DNA fragmentácie v"jadre je 
zobrazená za pomoci zna$enia TUNEL 
(Terminal deoxynucleotidyl transferase 
dUTP nick end labeling) (zelená), a"strata 
viability embryonálnych buniek je 
zobrazená pomocou pozitívneho farbenia 
propídium jodidom v"jadre ($ervená): n, 
normálne jadro, c, jadro s"kondenzovan%m 
chromatínom, f, jadro rozpadnuté na 
fragmenty. Zdroj: BABE8OVÁ, Janka – 
.EF-ÍKOVÁ, Zuzana – -IKO., .tefan 
– KOVA:ÍKOVÁ, Veronika – .PIRKOVÁ, 
Alexandra – PISKO, Jozef – KOPPEL, 
Juraj – FABIAN, Du'an. In vitro exposure 
to pyrethroid-based products disrupts 
development of mouse preimplantation 
embryos. In Toxicology in vitro : the 
o0cial journal of the European Society for 
Toxicology in Vitro, 2019, vol. 57, p. 184 -193. 
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PREDMET V!SKUMU
Aplikovan% v%skum realizovan% v"rámci predstavované-
ho projektu je orientovan% na prírodovedné vzdelávanie 
slovensk%ch detí, ktoré pod)a mnoh%ch indícií zaostáva za 
úrov&ou vzdelávania ekonomicky vyspel%ch krajín. Jeho 
sú$as(ou je aj koncepcia a"organizácia prírodovedného 
kurikula, ktoré by zabezpe$ilo zmenu v"prírodovednom 
vzdelávaní v"súlade s"aktuálnymi európskymi trendmi.

CIE" PROJEKTU
Jednotlivé etapy rie'enia úlohy boli kon'truované tak, aby 
mali logickú nadväznos( z"h)adiska vyt%$en%ch cie)ov:

•   Mapovanie aktuálneho stavu prírodovedného vzdelávania 
pätnás(ro$n%ch *iakov

•   Selekcia „ve)k%ch“ vedeck%ch my'lienok a"konceptov ako 
cie)ov%ch kategórií prírodovedného vzdelávania 

•   Didaktická rekon'trukcia vybran%ch tém prírodovedného 
vzdelávania 

•   Kon'trukcia inovovaného kurikula prírodovedného 
vzdelávania pre ISCED 2

•   Overovanie inovovaného prírodovedného kurikula na 
vybran%ch 'kolách 

•   Optimalizácia inovovanej kurikulárnej dokumentácie 
•   Prezentácia inovovaného kurikula pedagogickej 

verejnosti – diseminácia v%sledkov rie'enia projektu 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Cie)om projektu bolo potvrdi( (a"prípadne spochybni() 
a"'pecifikova( alarmujúce správy o"stave prírodovedného 
vzdelávania na Slovensku vypl%vajúce z"meraní úrovne 
prírodovednej gramotnosti OECD PISA. Pri podaní projektu 
sme sa opierali len o"v%sledky neraní z"roku 2012, neskôr sa 
ukázali e'te zhor'ené v%sledky meraní z"roku 2015, ktoré 
sa nezastavili ani v"roku 2018. Na'e empirické 'túdie tento 
trend potvrdili. H)adali sme iné mechanizmy koordinácie 
kurikulárnych dokumentov v"prírodovednej oblasti vzdelá-
vania ne* sme zvyknutí u"nás, aby sa dostali do súladu so 
sú$asn%mi trendmi vo vyspelom svete. Aktuálnos( ná'ho 
aplikovaného v%skumu sa ukázala ako koherentná s"elitn%m 

tímom W. Harlenovej a"rozpracovaním tzv. Big Ideas, $o je 
ak%msi ideov%m manifestom pre reformu prírodovedného 
vzdelávania v"Európe.
Etapa didaktick%ch rekon'trukcií tradi$n%ch tém prírodo-
vedného vzdelávania sa systematicky venovala prehod-
noteniu najdôle*itej'ích tém, ktoré sa 'tudovali z"dvoch 
poh)adov, a"to: aktuálneho stavu predstáv *iakov o"danej 
téme a"opätovnej rekapitulácie historického (vedeckého) 
v%vinu v"danej oblasti, aby sa napokon táto tematika „zre-
kon'truovala“.

PRÍNOS PRE PRAX
Parciálne momenty pripravovaného kurikula sa overovali 
priamo na 'kolách. Boli zainteresované niektoré 'koly 
alebo vybraní u$itelia, ktorí navrhnuté aktivity pre *iakov 
overovali. Na základe spätnej väzby sa tieto aktivity upra-
vili. Bolo pripraven%ch okolo 200 aktivít, ktoré sa budú 
postupne publikova( v"$asopise Biológia, ekológia, chémia, 
aby boli prístupné 'irokej pedagogickej verejnosti. Viaceré 
aktivity sú spracované vo forme „pracovn%ch u$ebníc“ 
a"postupne nachádzajú svojich vydavate)ov. Dúfame v"ich 
uplatnenie na otvorenom trhu s"u$ebnicami. 
Pozitívne udalosti sa udiali po$as rie'enia projektu aj v"ria-
diacej a"legislatívnej sfére. Ide najmä o"zreálnenie mo*nosti 
uskuto$&ova( praktické aktivity aj s"vä$'ím po$tom *iakov, 
a"to pri delení vyu$ovacích hodín prírodovedn%ch pred-
metov na men'ie skupiny. Pre zmeny v"prírodovednom 
vzdelávaní, ktoré sa dajú o$akáva( s"politick%mi zmenami, 
sú pripravené koncep$né materiály.
S"praxou je prepojená diseminácia v%sledkov projektu. Ak 
zoberieme do úvahy po$et rie'ite)ov a"spolurie'ite)ov (vrá-
tane diplomantov a"doktorandov), u$ite)ov podie)ajúcich 
sa na overovaní aktivít, ú$astníkov rozli$n%ch u$ite)sk%ch 
konferencií, ú$astníkov kurzov kontinuálneho vzdelávania, 
$lenov predmetov%ch komisií pri .PÚ, $lenov U$enej spo-
lo$nosti pri SAV a"posudzovate)ov, ktorí s"priebe*n%mi v%-
sledkami pri'li do styku mô*eme kon'tatova(, *e my'lienky 
koncepcie prírodovedného kurikula 2020 pre'li dostupnou 
ale dos( ve)kou „vzorkou pedagogickej verejnosti“ a"na'li 
tu pozitívny ohlas.

Okrem medzinárodn%ch vedeck%ch konferencii, ktoré 
rie'itelia organizovali na za$iatku a"na konci rie'enia pro-
jektu (ScienEdu 2016, Didsci+ 2019 a"IOSTE 2019), svoje 
v%sledky priebe*ne publikovali vo vedeck%ch $asopisoch 
a"zborníkoch, z"toho sú mnohé registrované vo vedeck%ch 
databázach (4 CCC, 9 WOS, 4 SCOPUS). V%sledky rie'e-
nia sú zosumarizované v"kolektívnej monografickej 'túdii 
(Held, 8. a"kol. (2019) Koncepcia prírodovedného kurikula 
pre základnú #kolu 2020. Trnava : TYPI, 489 s., ISBN 978-
80-568-0197-0). 

Zodpovedn% rie'ite): prof. PhDr. 8ubomír Held, CSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v"Trnave
Spolurie'ite)ské organizácie: Fakulta matematiky, fyziky a"informatiky a"Prírodovedecká fakulta  
 Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 199 210 /
-íslo projektu: APVV-14-0070

PRÍRODOVEDNÉ KURIKULUM PRE ZÁKLADNÚ %KOLU 2020

Obr. 1 / Aj chémia mô*e by( zaujímavá. +iaci 
zis(ujú vlastnosti látok vlastnou $innos(ou.

Obr. 2 / Plyn mô*e vybuchnú( ale aj pokojne 
zhorie(. +iaci pri „v%skume“ hor)avosti plynov.

Obr. 3 / Príprava u$ite)ov na zmeny 
v"prírodovednom vzdelávaní v"poslednej fáze 
projektu.

Obr. 4 / Mladí u$itelia sa pripravujú na 
demon'tráciu Avogadrovej hypotézy, 
originálnej aktivity vyvinutej v"rámci rie'enia 
projektu PK 2020.

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 4Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Za$le&ovanie prierezov%ch tém do obsahu jednotliv%ch 
predmetov je v"praxi stále nedostato$né. Viaceré v%skumy 
poukazujú na to, *e hoci u$itelia teoreticky tematiku 
prierezov%ch tém ovládajú, ch%bajú im vhodné u$ebné 
materiály na ich efektívnu prezentáciu *iakom. Predmetom 
aplikovaného projektu APVV-14-0176 sa preto stal problém 
nedostatku didaktick%ch prostriedkov umo*&ujúcich efektív-
nu implementáciu prierezov%ch tém do etickej v%chovy vo 
vyu$ovaní *iakov star'ieho 'kolského veku. 

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om projektu bolo na základe empirického 
v%skumu aktuálneho stavu, anal%zy odborn%ch literárnych 
zdrojov a"potrieb praxe vytvori( také didaktické nástroje, 
ktoré by pomáhali u$ite)om kontinuálne za$leni( vybrané 
prierezové témy do vyu$ovania etickej v%chovy. Plnenie 
uveden%ch $iastkov%ch cie)ov sa zobrazilo v"dosiahnut%ch 
v%sledkoch projektu a"ich vyu*ívaním v"eduka$nej praxi: 
•   Realizova( empirick% v%skum sú$asného stavu predmetnej 

problematiky na 2. stupni základn%ch 'kôl;
•   Realizova( anal%zu relevantn%ch odborn%ch domácich 

a"zahrani$n%ch zdrojov – teoretick%ch, aj empirick%ch 
skúseností u$ite)ov;

•   Vytvori( pre u$ite)ov etickej v%chovy metodiku imple-
mentácie prierezov%ch tém do obsahu etickej v%chovy 
a"adekvátne u$ebné materiály;

•   Realizova( didaktické workshopy pre u$ite)ov Obr. 3 za-
merané na vyu*ívanie vytvoren%ch u$ebn%ch nástrojov vo 
vyu$ovaní a"vyskú'a( ich v"be*nej vzdelávacej praxi.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Na základe v%sledkov empirického prieskumu a"teoretickej 
anal%zy zdrojov sme konkretizovali tematické celky a"témy 
etickej v%chovy, do ktor%ch sme navrhli implementova( 
vybrané prierezové témy: osobnostn% a"sociálny rozvoj, 
mediálna v%chova, multikultúrna v%chova a"environmentálna 
v%chova. 
Postupne sme pracovali na tvorbe metodiky, 4 multime-
diálnych didaktick%ch materiáloch a"2 pracovn%ch zo'itov 

pre *iakov s"diferencovan%m obsahom pod)a jednotliv%ch 
prierezov%ch tém. V%u$bové pomôcky boli overené vo vyu-
$ovaní spolupracujúcimi u$ite)mi, ktorí sa predt%m zú$astnili 
workshopov zameran%ch na ich didaktické vyu*ívanie. 
Celkovo sme realizovali 5 workshopov, niektoré v"spolupráci 
s"metodick%mi centrami, na ktor%ch bolo za'kolen%ch spolu 
168 ú$astníkov. V'etky didaktické materiály boli vydané 
nielen na DVD nosi$och, ale sprístupnené online na vytvore-
nom webovom portáli ,,Prierezové témy v"základnej 'kole“. 
O"v%sledkoch rie'enia projektu sme priebe*ne informovali 
odbornú verejnos( vystúpeniami na konferenciách (z"toho 
na dvoch organizovan%ch v"rámci projektu s"vydaním 
zborníkov príspevkov Obr. 1 a"Obr. 2), publikovaním $lánkov, 
prezentáciou posterov, na stretnutiach u$ite)ov a"riadite)ov, 
organizovan%ch v"spolupráci s"metodick%mi centrami a"po-
pulariza$n%mi aktivitami.

PRÍNOS PRE PRAX
V'etky aktivity a"v%stupy projektu reflektovali jeho aplika$n% 
charakter v"prostredí reálnej v%u$by na základn%ch 'kolách. 
Vytvorené metodické materiály a"didaktické pomôcky boli 
bezplatne distribuované u$ite)om Z. na workshopoch, do 
spolupracujúcich 'kôl a"metodick%m centrám, $ím sa do-
siahla 'ir'ia diseminácia v%sledkov projektu v"pedagogickej 
praxi. V%znamná bola online prístupnos( materiálov po$as 
4"rokov na portáli www.prierezovetemy.info. Publikované 
materiály, metodické odporú$ania, rôzne príklady a"uká*ky 
integrácie prierezov%ch tém do vyu$ovania pomáhali roz-
víja( didaktickú kreativitu u$ite)ov formou alternatívnych 
stratégií rie'enia problémov prezentovan%ch v"prierezov%ch 
témach a"mali by slú*i( ako motivácia pre tvorivú imple-
mentáciu ponúkan%ch foriem, metód a"audiovizuálnych 
materiálov do konkrétnej v%u$by. Následne prevzal v%sledky 
projektu, na základe uzatvorenej zmluvy, .tátny pedagogic-
k% ústav a"uverejnil ich na svojom webe v"materiáloch k"vyu-
$ovaniu etickej v%chovy. Domnievame sa preto, *e v%sledky 
projektu boli pre pedagogickú verejnos( maximálne prínos-
né a"budú sa v"pedagogickej praxi permanentne vyu*íva(.

Zodpovedn% rie'ite): prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v"Banskej Bystrici 
Termín rie'enia: 7/2015 – 12/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 169 742 /
-íslo projektu: APVV-14-0176

DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY U"AH&UJÚCE IMPLEMENTÁCIU VYBRAN!CH PRIEREZOV!CH TÉM DO 
VYU&OVANIA ETICKEJ V!CHOVY NA DRUHOM STUPNI Z%

Obr. 1 Obr. 2Obr. 3

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Multikultúrna v!chova "iakov 
v predmete etická v!chova

 
Janka Kyse!ová 
"tefan Ligas 

ISBN 978-80- 557-1221- 5 

Prosociálny rozvoj !iakov 
v predmete etická v"chova

Miriam Niklová 
Jana Stehlíková

ISBN 978-80- 557-1223- 9

Enviromentálna v!chova "iakov 
v predmete etická v!chova

 
Barbora Ba!urová 

ISBN 978-80- 557-1219- 2 
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PREDMET V!SKUMU
Krízy na finan$n%ch trhoch sa síce vyskytujú nepravidelne, 
av'ak stále predstavujú jedno z"hlavn%ch rizík pre tvorcov 
politík, investorov a"spolo$nos(. Nedávna finan$ná kríza 
a"dlhová kríza nám ukázali, *e lokálne problémy na ur$i-
tom národnom trhu mô*u v%razne ovplyvni( ,al'ie trhy 
po celom svete (napr. Arghyrou – Kontonikas, 2012; Beir-
ne – Fratzscher, 2013). Zdá sa, *e rastúca vzájomná závis-
los( medzi ekonomikami a"v%vojom cien rôznych druhov 
aktív povedie k")ah'iemu prenosu finan$nej nákazy (angl. 
contagion) medzi jednotliv%mi trhmi. Skúmanie efektu 
nákazy preto predstavuje ústrednú tému vo v%skume, ako 
i"pri tvorbe politík.
Bez jasného pochopenia finan$nej nákazy a"jej mecha-
nizmu by nebolo mo*né komplexne posúdi( problém 
presunu finan$n%ch kríz, ale ani v"reakcii na ne navrhnú( 
adekvátne politicko-hospodárske opatrenia. Hlavné zis-
tenia vypl%vajúce z"doposia) realizovaného v%skumu sú, 
*e mechanizmy presunu krízy sa mô*u lí'i(, a"to ako v"ich 
prí$inách, tak aj v"dôsledkoch. Opatrenia, ktoré neberú do 
úvahy tieto rozdiely, mô*u spôsobi( viac 'kody, ako ú*itku 
(Moser, 2003).

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om projektu preto bolo modelovanie nákazy 
medzi akciov%mi, dlhopisov%mi, devízov%mi, pe&a*n%mi 
a"komoditn%mi trhmi po celom svete. 

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Hlavné dosiahnuté v%sledky rie'enia projektu boli pub-
likované v"15 zahrani$n%ch karentovan%ch $asopisoch, 
ako napr. Finance Research Letters (Elsevier), Journal of 
International Financial Markets, Institutions and Money 
(Elsevier), Journal of Financial Econometrics (Oxford 
Academic), Physica A: Statistical Mechanics and its Appli-
cations (Elsevier), The Review of Financial Studies (Ox-
ford Academic), Quantitative Finance (Taylor & Francis).
Na základe re'er'nej práce a"revidovania existujúcich mo-
delov merajúcich finan$nú nákazu bol vytvoren% koncept 
zalo*en% na Grangerovej kauzalite, efekte nesynchrónne-

ho obchodovania a"teórie grafov. Okrem skúmania topo-
logick%ch vlastností zostrojen%ch sietí v"$ase, bol vyu*it% 
priestorov% probit model za ú$elom zistenia determinan-
tov ovplyv&ujúcich existenciu orientovan%ch hrán medzi 
jednotliv%mi akciov%mi trhmi. Tento postup (kombinácia 
finan$nej ekonometrie, teórie grafov a"priestorovej eko-
nometrie) v"literatúre doposia) pou*it% nebol a"priná'a 
viaceré nové poznatky. Okrem be*n%ch determinantov 
(napr. trhové charakteristiky) sa pri prelievaní v%nosov 
medzi trhmi preukázala ako vysoko v%znamná $asová 
blízkos( trhov. 

PRÍNOS PRE PRAX
Z"praktického h)adiska sú pre investora v%hody plynúce 
z"medzinárodnej diverzifikácie ni*'ie, ak sa rozhodne 
investova( na trhy, ktor%ch obchodné hodiny sú bli*'ie 
pri sebe. Podobn% efekt sa preukázal aj vo vz(ahu k"ame-
rickému trhu – pravdepodobnos( prelievania v%nosov 
medzi trhmi je vy''ia, ak je $as ich obchodovania bli*'ií 
k"americkému trhu. Identifikované tie* boli trhy, ktoré 
sprostredkúvajú nákazu vo vy''ej miere. Na'e v%sledky 
tie* ukázali, *e individuálne charakteristiky jednotliv%ch 
trhov nezohrávajú a* takú ve)kú rolu v"presune volatility 
medzi trhmi, ako celkov% indukovan% efekt prelievania 
v%nosov sprostredkovan% susedn%mi trhmi v"rámci zo-
strojen%ch sietí.
Dosiahnuté v%sledky sme zhrnuli do praktickej aplikácie, 
zameranej na tvorbu efektívneho portfólia, ktorého 
tvorba vychádza z"topologick%ch vlastností vytvoren%ch 
finan$n%ch sietí. Na vzorke 45 rôznych finan$n%ch aktív 
(akciové indexy, nástroje dlhopisového a"pe&a*ného trhu, 
komodity a"meny) sme ukázali, *e bez oh)adu na typ siete 
a"vyu*itú mieru centrality, stratégie alokácie finan$n%ch 
prostriedkov zalo*ené na sie(ach zlep'ujú základné v%no-
sové a"rizikové miery vytvoren%ch portfólií.

Zodpovedn% rie'ite): doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Ekonomická univerzita v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 12/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 224 405 /
-íslo projektu: APVV-14-0357

NÁKAZA NA MEDZINÁRODN!CH TRHOCH: REVIDOVANIE MODELOV A$ANAL!ZA SIETÍ
Obr. 1 / Rie'itelia projektu na 
organizovanej konferencii Slovak 
Economic Association Meeting 2017 
v"Ko'iciach s"hlavn%m re$níkom – 
nosite)om Nobelovej ceny za ekonómiu 
– Robertom Englom.

Obr. 2 / V%sledky rie'enia projektu 
boli prezentované na SEAM 2017 
v"rámci 'peciálnej sekcie „APVV 
CIMRMAN'S"session“ za prítomnosti 
Roberta Engla.

Obr. 3 / Komplexná sie( prelievania 
akciov%ch v%nosov za rok 2008.

Obr. 4 / Sie( 'tatisticky v%znamn%ch 
korelácií medzi rôznymi aktívami.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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PREDMET V!SKUMU
Slovensko je v"komparatívnych spolo$enskovedn%ch 
v%skumoch tradi$ne analyzované v"spolo$nej skupine pod 
hlavi$kou ex- $i post-komunistick%ch alebo transformu-
júcich sa krajín. Projekt podrobil toto zaradenie empiric-
kému testu a"s"pomocou zapojenia do tvorby a"realizácie 
medzinárodn%ch komparatívnych v%skumov International 
Social Survey Programme (ISSP) a"Comparative Study of 
Electoral Systems (CSES) overoval, $i e'te stále platí, *e 
je na'a podobnos( s"in%mi krajinami vysvetlite)ná hlavne 
pod)a tohto k)ú$a alebo u* existujú iné, lep'ie vysvetlenia 
$i priliehavej'ie typológie. 

CIE" PROJEKTU
Projekt sledoval 'tyri základné ciele. Prv)m cie(om bolo 
podpori( pokra$ujúce zapojenie Slovenska do programov 
medzinárodného komparatívneho v%skumu ISSP a"CSES 
prostredníctvom participácie na rozhodovaní o"v%bere 
v%skumn%ch tém a"realizácie v%skumn%ch modulov t%chto 
programov plánovan%ch po$as rie'enia projektu.
Druh)m cie(om bolo spracovaním dát z"v%skumov ISSP 
a"CSES prispie( ku komparatívnej anal%ze slovenskej 
spolo$nosti optikou makrosociologick%ch teórií sociálnej 
zmeny.
Tretím cie(om bolo prispie( k"rozvoju metodológie me-
dzinárodného komparatívneho v%skumu prostredníctvom 
metodologick%ch experimentov.
"tvrt)m cie(om projektu bol rozvoj Slovenského archívu 
sociálnych dát (SASD) prostredníctvom záchrannej archi-
vácie a"sprístupnenia cenn%ch star'ích v%skumov najmä 
z"devä(desiatych rokov dvadsiateho storo$ia odbornej 
verejnosti.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V"rámci projektu boli realizované 'tyri moduly v%skumu 
ISSP a"jeden v%skumn% modul CSES. Rie'ite)sk% tím 
projektu sa tie* spolupodie)al na tematickom a"vedeckom 
smerovaní t%chto programov. Tím zastupujúci Slovensko 
v"programe ISSP bol v"roku 2016 zvolen% za $lena riadia-
ceho v%boru programu (na obdobie 2016 – 2020) a"v"roku 

2019 bol valn%m zhroma*dením programu ISSP zvolen% 
za $lena skupiny zodpovednej za prípravu v%skumného 
modulu ISSP pre rok 2022. Valné zhroma*denie progra-
mu ISSP sa v"roku 2022 uskuto$ní v"Bratislave. V"rámci 
v%skumného projektu CSES sa jeho zodpovedná rie'ite)ka 
zú$astnila na príprave 5. modulu zameraného na v%skum 
populistickej politiky. Tento modul sa na Slovensku reali-
zuje po vo)bách 2020. 
Komparatívna anal%za slovenskej spolo$nosti bola pred-
metom publikácie „Slovensko na hodnotov)ch mapách: 
Názory slovenskej verejnosti v&kontexte medzinárodného 
komparatívneho v)skumu ISSP“ ako aj viacer%ch 'túdií. 
-lenom projektového tímu podarilo publikova( $lánky vo 
viacer%ch prestí*nych medzinárodn%ch vedeck%ch $asopi-
soch (napr. East European Politics, Government Information 
Quarterly, Nationalities Papers, Population Space and Place, 
New Perspectives !i Studies in Higher Education), ktoré 
vä$'inou zárove& patria medzi 25% celosvetovo najcito-
vanej'ích vedeck%ch $asopisov vo svojom odbore pod)a 
Journal Citation Reports. Vyvrcholením komparatívnej 
anal%zy dát z"projektu bude závere$ná monografia, ktorá 
je aktuálne pripravovaná do tla$e.
Sú$as(ou v'etk%ch v%skumov v"rámci projektu boli meto-
dologické experimenty realizované na náhodne rozdelenej 
vzorke (tzv. „split ballot“). Zistenia z"experimentov roz-
'írili poznanie o"spo)ahlivosti a"presnosti medzinárodnej 
komparácie odpovedí a"o"citlivosti slovensk%ch respon-
dentov na malé zmeny v"otázkach polo*en%ch v"rámci 
komparatívnych v%skumov. 
V"rámci projektu bolo okrem 'tyroch v%skumov realizova-
n%ch po$as projektu archivovan%ch a"sprístupnen%ch a* 
trinás( doteraz nedostupn%ch cenn%ch star'ích v%skumov 
najmä z"obdobia 1991 a* 1997 (http://sasd.sav.sk). 

PRÍNOS PRE PRAX
V,aka v%skumom realizovan%m v"rámci projektu sa údaje 
za Slovensko stali sú$as(ou integrovan%ch dátov%ch súbo-
rov komparatívnych v%skumov ISSP a"CSES, ktoré sú glo-
bálne dostupné vedcom prostredníctvom archívov t%chto 
v%skumn%ch programov. To je predpokladom toho, *e sa 

Slovensko stane sú$as(ou budúcich anal%z nielen z"pera 
$lenov rie'ite)ského kolektívu projektu ale aj ,al'ích ana-
l%z zaoberajúcich sa témami skúman%mi v%skumami ISSP 
a"CSES vo svete. V,aka sprístupneniu star'ích reprezen-
tatívnych v%skumov projekt roz'íril mo*nosti poznávania 
na'ej spolo$nosti v"k)ú$ovom transforma$nom období 
tesne po roku 1989 pre celú vedeckú komunitu. V,aka ar-
chivácii sa podarilo sprístupni( dáta aj metodologickú do-
kumentáciu k"t%mto v%skumom. Mlad% vedeck% pracovník 
prijat% na post-doktorandské miesto vytvorené v"rámci 
projektu získal v"roku 2019 post-doktorandsk% grant SAV 
z"fondu .tefana Schwarza a"druhé miesto v"Sú(a*i mla-
d%ch vedeck%ch pracovníkov SAV do 35 rokov.

Zodpovedn% rie'ite): Ing. Mgr. Bahna Miloslav, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Sociologick% ústav SAV
Spolurie'ite)ské organizácie:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v"Bratislave  

Fakulta sociálnych a"ekonomick%ch vied Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 244 /
-íslo projektu: APVV-14-0527

MEDZI V!CHODOM A$ZÁPADOM, HODNOTOVÁ INTEGRÁCIA ALEBO DIVERGENCIA? SLOVENSKÁ 
SPOLO&NOS( V$MEDZINÁRODN!CH KOMPARATÍVNYCH V!SKUMOCH

Obr. 1 / Stretnutie národn%ch koordinátorov v%skumu CSES 
v"auguste 2016 vo Philadelphii, USA.

Obr. 2 / Tla$ová konferencia k"zisteniam v%skumov CSES a"ISSP 
2016 vo februári 2017.

Obr. 3 / Predikovaná pravdepodobnos( po*i$ania si pe&azí 
od príbuzn%ch alebo kamarátov (os Y) v"závislosti od veku 
respondentov (os X, vek bol 'tandardizovan%) z"viacúrov&ového 
modelu binárnej logistickej regresie. Model vychádzajúci 
z"v%skumu ISSP 2017 Sociálne siete a"sociálne zdroje III ukazuje, 
*e modelovan% vz(ah sa lí'i v"spolo$nostiach s"vysokou 
($ervená), strednou (modrá) a"nízkou (zelená) úrov&ou korupcie. 

Obr. 4 / Pozitívna súvislos( medzi utilitárnym chápaním práce 
(os X) a"v%'kou hrubého domáceho produktu na obyvate)a 
v"roku 2017 v"tisícoch USD (os Y) pod)a odpovedí respondentov 
z"36 krajín sveta zapojen%ch vo v%skume ISSP 2015 Pracovné 
orientácie IV.

Obr. 5 / Obálka publikácie „Slovensko na hodnotov%ch mapách: 
Názory slovenskej verejnosti v"kontexte medzinárodného 
komparatívneho v%skumu ISSP“.

Obr. 4

Obr. 5Obr. 3

Obr. 2

Obr. 1
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PREDMET V!SKUMU
Projekt bol venovan% v%skumu aktuálneho stavu sociálnej 
stratifikácie a"mobility v"slovenskej spolo$nosti a"tie* 
anal%ze súvislostí a"dôsledkov existujúcich sociálnych 
nerovností. Skúmanie t%chto skuto$ností vychádzalo 
z"najnov'ích teoretick%ch poznatkov (neoweberovské 
teórie stratifikácie) a"metodologick%ch postupov apliko-
van%ch v"sú$asnej svetovej sociológii. Rie'itelia projektu 
uskuto$nili reprezentatívny v%skum sociálnej stratifikácie 
a"mobility v"slovenskej spolo$nosti i"v%skumy niektor%ch 
javov súvisiacich so sociálnymi nerovnos(ami, ako sú od-
cudzenie a"prekarizácia práce, societálna anómia at,. 

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bolo na základe anal%zy zistení uskuto$-
nen%ch empirick%ch v%skumov a"dostupn%ch 'tatistick%ch 
údajov prinies( sociologické poznatky: 
•   o"aktuálnom stave sociálnych nerovností a"sociálnom 

rozvrstvení slovenskej spolo$nosti,
•   o"ekonomick%ch, sociálnych a"kultúrnych charakteristi-

kách hlavn%ch spolo$ensk%ch tried a"statusov%ch skupín 
ako základn%ch prvkov stratifika$ného systému,

•   o"vnútrogenera$nej i"medzigenera$nej sociálnej mobili-
te, o"zdrojoch a"mechanizmoch sociálnej mobility,

•   o"*ivotn%ch 'anciach príslu'níkov jednotliv%ch tried 
a"statusov%ch skupín na'ej spolo$nosti,

•   o"najv%znamnej'ích spolo$ensk%ch súvislostiach a"dô-
sledkoch sociálnych nerovností, ako sú názory obyva-
te)stva na sociálne nerovnosti, miera prekarizácie práce, 
v%voj societálnej anómie, 

•   o"najnov'ích v%vojov%ch trendoch v"oblasti sociálnej 
stratifikácie a"mobility, o"dôsledkoch sociálnych ne-
rovností na Slovensku v"kontexte v%voja t%chto javov 
v"susedn%ch 'tátoch.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Preskúmanie dlhodobého v%voja sociálnej stratifikácie 
slovenskej spolo$nosti ukázalo, *e postfeudálny typ strati-
fikácie, typick% pre Slovensko v"období vzniku prvej -SR, 
postupn%m dlhodob%m v%vojom vystriedal v"posledn%ch 
desa(ro$iach modern% typ, podobn% stratifikácii sú$as-

n%ch západoeurópskych spolo$ností. Vo v%voji triednej 
stratifikácie na'ej spolo$nosti po roku 1989 mo*no iden-
tifikova( tieto hlavné v%vojové zmeny: v%razné zní*enie 
podielu manuálnych a"po)nohospodárskych robotníkov, 
kontinuálny nárast podielu drobn%ch podnikate)ov, nárast 
podielu servisnej triedy a"rutinne nemanuálne pracujú-
cich, posil&ovanie zastúpenia medzi)ahlej triedy a"zní*enie 
podielu robotníckej triedy. Triedne rozvrstvenie na'ej spo-
lo$nosti sa na základe toho mení z"tvaru pyramídy na tvar 
rugbyovej lopty s"najpo$etnej'ie zastúpenou medzi)ahlou 
triedou a"s"pribli*ne rovnak%m podielom servisnej a"ro-
botníckej triedy. Zastúpenie *ien a"mu*ov v"jednotliv%ch 
sociálnych triedach je pritom v%razne diferencované.
Na základe testovania modelov vz(ahu medzi sociálnymi 
triedami a"spôsobom *ivota (vrátane kultúrnej spotreby) 
rie'itelia dospeli k"záveru, *e pre slovenskú spolo$nos( 
je charakteristick% model triednej homológie: $lenovia 
základn%ch sociálnych tried, ako aj )udia s"rôznym sociál-
no-ekonomick%m statusom *ijú osobitn%mi, navzájom od-
li'n%mi spôsobmi *ivota a"majú odli'né spôsoby kultúrnej 
spotreby.
Popri triednej 'truktúre existuje aj osobitné statusové 
usporiadanie slovenskej spolo$nosti. Prejavuje a"potvr-
dzuje sa napríklad vo v%bere man*elského partnera (oso-
by s"rovnak%m alebo podobn%m zamestnaním – najmä 
z"h)adiska vy*adovaného vzdelania a"charakteru $innosti). 
Toto statusové usporiadanie je dimenziou sociálnej strati-
fikácie, ktorá je kvalitatívne odli'ná od triednej 'truktúry 
i"od usporiadania pod)a sociálno-ekonomického statusu. 
Má hierarchickú podobu, v"ktorej zaujímajú najvy''ie po-
zície zamestnania s"prevahou nemanuálnej, najmä tvorivej 
a"riadiacej práce, vy*adujúce si najvy''ie vzdelanie a"kva-
lifikáciu. Na stredn%ch pozíciách sa umiestnili zamestnania 
s"prevahou rutinnej nemanuálnej práce vy*adujúce si 
stredo'kolské vzdelanie a"najni*'ie pozície patria zamest-
naniam s"rutinnou manuálnou prácou, ktoré si vy*adujú 
odbornú kvalifikáciu, alebo iba zau$enie $i zácvik. 
Rie'itelia identifikovali aj základné charakteristiky a"vzory 
intragenera$nej a"intergenera$nej sociálnej mobility v"slo-
venskej spolo$nosti. Z"h)adiska absolvovanej sociálnej 
mobility medzi svojim prv%m a"sú$asn%m triednym posta-

vením sú mu*i mobilnej'í ako *eny. 8udia pritom $astej'ie 
absolvujú vzostupnú ako zostupnú mobilitu, naj$astej'ie 
je v'ak zastúpená nulová mobilita, $i*e po$as pracovného 
*ivota jednotlivca sa jeho v%chodiskové triedne postave-
nie nemení. Najvy''í podiel nemobiln%ch osôb je pritom 
zastúpen% v"najvy''ích a"najni*'ích sociálnych triedach. 
Zmeny systému sociálnej stratifikácie po roku 1989 nepri-
niesli v%znamnej'ie vyrovnanie 'ancí príslu'níkov rôznych 
tried na vzostupnú sociálnu mobilitu. V"prípade relatívnej 
medzigenera$nej mobility sú 'ance )udí z"najvy''ích 
a"najni*'ích sociálnych tried ve)mi rôzne: najni*'ie 'ance 
na vzostupnú mobilitu majú príslu'níci ni*'ích stredn%ch 
tried a"robotníckej triedy.
Zistenia v%skumu nepotvrdili nárast príznakov prekarizá-
cie práce na Slovensku. Potvrdili nárast polarizácie trhu 
práce a"jeho segmentáciu na primárny a"sekundárny trh, 
ktorej prejavom je existencia stabilnej'ích a"perspektívnej-
'ích pracovn%ch miest príslu'níkov vy''ích sociálnych 
tried a"hor'ie platen%ch, menej stabiln%ch i"perspektív-
nych pracovn%ch miest príslu'níkov ni*'ích tried. Vä$'ina 
zamestnancov je vystaven%ch vysokej pracovnej zá(a*i 
a"ich miera autonómnosti i"technicko-organiza$nej par-
ticipácie v"práci je nízka – mo*no to pova*ova( za znaky 
odcudzenia v"práci.

PRÍNOS PRE PRAX
Zistenia a"poznatky získané rie'ením projektu priná'ajú 
obohatenie vedeckého poznania o"mnoh%ch podstatn%ch 
charakteristikách slovenskej spolo$nosti v"sú$asnom 
období jej v%voja, ktoré mô*u vyu*íva( vedeckí a"pedago-
gickí pracovníci, najmä zo spolo$ensk%ch a"humanitn%ch 
vied. Mô*u by( vyu*ite)né aj v"riadiacej sfére – napríklad 
ako podklady pre anal%zy sociálno-ekonomick%ch 
i",al'ích problémov, ktoré musí v"sú$asnosti rie'i( na'a 
spolo$nos(, alebo aj ako v%chodiská pre koncipovanie 
dlhodobej'ích vízií a"stratégií rozvoja Slovenskej republiky 
a"h)adania najvhodnej'ích mo*ností ich implementácie.

Zodpovedn% rie'ite): prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 12/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 249 564 /
-íslo projektu: APVV-14-0639 

SOCIÁLNA STRATIFIKÁCIA A$SOCIÁLNA MOBILITA V$SLOVENSKEJ SPOLO&NOSTI
V%voj sociálno-triednej 
'truktúry ekonomicky 
aktívneho obyvate)stva 
SR v"rokoch 1988 
– 2016, na základe 
trojtriedneho variantu 
klasifikácie EGP (v"%).
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu bola problematika rozvoja inklu-
zivity podnikania na Slovensku. Inkluzivita podnikania 
predstavuje zapojenie znev%hodnen%ch skupín (napr. 
*eny, seniori, mladí, migranti a"pod.) do podnikate)sk%ch 
aktivít, $ím dochádza k"uvo)neniu ich tvorivého potenciálu 
a"prispieva k"ich ekonomickej sebesta$nosti, ako aj k"roz-
voju spolo$nosti. 

CIE" PROJEKTU
Hlavn%m cie)om projektu bolo na základe anal%zy sú-
$asného stavu, najnov'ích teoretick%ch poznatkov ako 
aj praktick%ch skúseností (najlep'ích praktík) v"Európe 
a"vo svete, vypracovanie komplexnej metodiky rozvoja 
inkluzivity podnikania na Slovensku na národnej i"regio-
nálnej úrovni pre vybrané znev%hodnené skupiny (*eny, 
mlad%ch, seniorov a"migrantov). Sú$asne cie)om bola ve-
rifikácia a"testovanie vybran%ch sú$astí metodiky formou 
pilotn%ch projektov a"spracovanie anal%zy kvantifikácie 
potenciálnych dopadov vybran%ch atribútov metodiky 
(tzv. dopadová 'túdia).

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%sledkom prvej etapy rie'enia projektu zameranej na 
anal%zu sú$asného stavu inkluzivity podnikania *ien, 
mlad%ch, seniorov a"migrantov na Slovensku je vedecká 
monografia desa( $lenného rie'ite)ského kolektívu FM 
UK a"SBA s"názvom „Inkluzivita podnikania na Slovensku: 
stav a"v%vojové tendencie“. Ide o"ucelen% dokument o"in-
kluzivite podnikania vybran%ch znev%hodnen%ch skupín 
na Slovensku, ktor% v"rámci 12 kapitol prezentuje v%sledky 
kvantitatívnych a"kvalitatívnych anal%z realizovan%ch rov-
nako na dátach Globálneho monitoru podnikania (GEM), 
ako aj 'peciálne realizovan%ch prieskumov za jednotlivé 
skúmané skupiny. Publikácia bola vydaná v"po$te 150 v%-
tla$kov a"distribuovaná medzi relevantn%mi stakeholdermi 
a"$lenmi akademickej komunity. Ide o"jeden z"hlavn%ch 
nástrojov prezentácie projektu, jeho v%stupov a"sú-
hrnn%ch poznatkov o"problematike inkluzivity podnikania 
na Slovensku.

V%sledkom druhej etapy rie'enia projektu zameranej na 
monitorovanie stavu inkluzivity podnikania na Slovensku 
z"poh)adu jednotliv%ch znev%hodnen%ch skupín (*eny, 
seniori, mladí, migranti) metodikou GEM bolo vytvorenie 
nástroja “dashboard”, ktor% predstavuje sadu k)ú$ov%ch 
ukazovate)ov stavu inkluzivity podnikania *ien, mlad%ch 
a"seniorov na Slovensku. Vychádza z"dát GEM, ako aj do-
stupn%ch sekundárnych dát, pre ktoré existuje predpoklad 
stabilnej dostupnosti a"harmonizácie v"$ase. Obsahuje 
celkom 49 ukazovate)ov, pri$om 46 z"nich je mo*né získa( 
aj na úrovni regiónov (8 samosprávnych krajov) a"pri 31 
z"nich je mo*né (vzh)adom na ich povahu) sledova( aj 
index inkluzivity. „Dashboard“ obsahuje údaje na ro$nej 
báze a"je priebe*ne dop5&an% v"nadväznosti na dostup-
nos( nov%ch dát (spravidla v"prvom polroku kalendárneho 
roka sú k"dispozícii údaje za predchádzajúci rok).
V"rámci tretej etapy rie'enia projektu bola vypracovaná 
Komplexná metodika rozvoja inkluzivity podnikania *ien, 
mlad%ch, seniorov a"migrantov na Slovensku. Metodika 
obsahuje rovnako v'eobecnú metodiku rozvoja inkluzivity 
podnikania s"univerzálnymi komponentmi (governance, 
anal%za inkluzivity podnikania, formulácia stratégií a"sta-
novenie priorít, ak$n% plán, monitorovanie a"hodnotenie, 
regionálne aplikácie, in'titucionálny implementa$n% 
model, harmonogram prác a"zodpovednos(), ako aj jej 
'pecifikácie pre jednotlivé znev%hodnené skupiny – *eny, 
mlad%ch, seniorov a"migrantov. Osobitn%m komponentom 
metodiky je dopadová 'túdia v"podobe in'trukcií pre mo-
nitorovanie a"hodnotenie programov. 
V%sledkom 'tvrtej etapy rie'enia projektu bola verifikácia 
navrhnutej metodiky na 'tyroch pilotn%ch projektoch 
a"to konkrétne na projekte podpory podnikania *ien pro-
stredníctvom aktivít v"rámci Národného podnikate)ského 
centra, na projekte podpory podnikania mlad%ch pro-
stredníctvom Mikropô*i$kového programu SBA; projekte 
podnikate)ského vzdelávania s"prvkom medzigenera$nej 
spolupráce na FM UK a"C1V UK; a"projekte Tréning na 
'tart alebo ,al'í rozvoj podnikania pre cudzincov na 
Slovensku realizovan% IOM (International Organization for 
Migration) v"spolupráci s"FM UK a"SBA.

PRÍNOS PRE PRAX
V%skumn% projekt mal charakter aplikovaného v%skumu. 
Ka*d% z"uveden%ch v%sledkov má prioritne praktické 
vyu*itie hlavne v"in'titúciách zameran%ch na rozvoj inklu-
zivity podnikania na Slovensku. Hlavn%m koordinátorom 
vyu*ívania hlavného v%stupu – komplexnej metodiky 
rozvoja inkluzivity podnikania, je SBA, ktorá bola zárove& 
i"spolurie'ite)om projektu. S"jednotliv%mi v%stupmi boli 
oboznámení zástupcovia ministerstiev v"rámci konferencií 
a"workshopov, ktoré boli pravidelne po$as celého rie'enia 
projektu organizované. 

Zodpovedn% rie'ite): prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA
Rie'ite)ská organizácia:  Fakulta managementu Univerzity Komenského v"Bratislave
Spolurie'ite)ská organizácia: Slovak Business Agency (SBA)
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 153 741 /
-íslo projektu: APVV-14-0647

ROZVOJ INKLUZIVITY PODNIKANIA VYBRAN!CH ZNEV!HODNEN!CH SKUPÍN NA SLOVENSKU: 
PRAGMATICK! PRÍSTUP

Obr. 1 / Workshop v"SBA v"roku 2018 
k"v%sledkom anal%zy inkluzivity podnikania.

Obr. 2 / Workshop v"SBA roku 2019 ku 
k)ú$ov%m komponentom komplexnej metodiky 
rozvoja inkluzivity podnikania.

Obr. 3 / Workshop s"OECD v"roku 2016 k"OECD 
online nástroju anal%zy inkluzivity podnikania.

Obr. 2 Obr. 3

Obr. 1
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PREDMET V!SKUMU
Niet poch%b o"tom, *e preklad je jedn%m z"k)ú$ov%ch 
nástrojov )udskej komunikácie. Ke,*e v"sú$asnosti sa 
prekladate)ské technológie postupne stávajú integrálnou 
sú$as(ou prekladate)ského procesu, je dôle*ité, aby sme 
ich vedeli efektívne vyu*íva(. Narastajúci pokrok jazy-
kov%ch a"prekladate)sk%ch technológií zmenil a"aj stále 
mení spôsob komunikácie medzi )u,mi, $ím otvára nov% 
priestor pre v%skum v"oblasti translatológie a"rozvoj pre-
kladate)skej $innosti v"dne'nom globalizovanom svete.
V"dôsledku rozsiahleho pou*ívania technológií v"procese 
prekladu sa hodnotenie kvality strojového prekladu 
(Machine Translation, MT) stáva $oraz dôle*itej'ím. Pri 
hodnotení MT kvality je pojem optimalizácia úzko spät% 
s"pojmom kvalita, ke,*e na základe v%sledkov hodnotenia 
kvality sú skúmané MT systémy optimalizované.

CIE" V!SKUMU
Cie)om projektu bolo popísa( funk$nos( interdisciplinár-
neho presahu intelektiky do translatológie ako vednej 
disciplíny a"poukáza( tak na opodstatnenos( strojového 
prekladu v"transla$nej $innosti. V"projekte sme sa zamera-
li na hodnotenie kvality strojového prekladu z"anglického 
a"nemeckého jazyka do slovenského jazyka metódami 
manuálnej a"automatickej evalvácie, vrátane identifikácie 
a"klasifikácie MT ch%b.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Na sledovanie dimenzií (vecnej) presnosti a"(jazykovej) 
korektnosti bol na evalváciu strojového prekladu vytvore-
n% kategoriálny model (Va&ko, 2017), ktor% kore'ponduje 
s"DFQ Typológiou ch%b pre „ve)ké“ jazyky. Presnos( 
(adekvátnos() sa chápe ako miera, do akej strojov% 
preklad zachytáva v%znam v%chodiskového jazyka a"ply-
nulos( (zrozumite)nos() ako miera, do akej je strojov% 
preklad „dobr%m“ príkladom cie)ového jazyka. Z"poh)adu 
kritéria zrozumite)nosti textu sa pri strojovom preklade 
vyskytujú dvojaké chyby: chyby, ktoré nespôsobujú nezro-
zumite)nos( textu a"chyby, ktoré spôsobujú nezrozumite)-
nos( slova, frázy alebo celého textu. Pre v'etky kategórie 

ch%b modelu bola identifikovaná priamoúmerná závislos( 
s"adekvátnos(ou a"plynulos(ou textu. Na zní*ení plynulosti 
sloven$iny sa podie)ajú chyby v"nominálnej morfosyntaxi.
I"ke, manuálna evalvácia sa pova*uje za naj*iadanej'iu, je 
finan$ne a"$asovo ve)mi náro$ná a"subjektívna, preto sa 
$astej'ie pou*íva automatická evalvácia, ktorej metriky sú 
reliabilné a"validné, $o sme aj my ako prví preukázali pre 
slovensk% jazyk.
Ke,*e ide o"interdisciplinárnu oblas(, v"spolupráci s"Ka-
tedrou informatiky UKF bol vytvoren% unikátny systém 
OSTPERE na v%u$bu nielen prekladu, ale aj posteditácie 
strojového prekladu, revízie prekladu a"na hodnotenie 
kvality prekladu. 

PRÍNOS PRE PRAX
Projekt má siln% interdisciplinárny a* transdisciplinárny 
charakter a"svojou povahou je jedine$n% v"danej oblasti 
v%skumu nielen na Slovensku ale aj v"medzinárodnom 
meradle. Problematiku MT skúmame vo vz(ahu k"slo-
ven$ine ako flektívnemu typu jazyka s"vysok%m po$tom 
morfologick%ch tvarov (vrátane gramatickej polysémie 
a"homonymie). Problematika MT do sloven$iny je o"to 
aktuálnej'ia, *e v"slovenskej jazykovede sa táto otázka 
doposia) rozsiahlej'ie nerie'ila. 
V"sú$asnosti existuje mnoho jazykov%ch a"preklada-
te)sk%ch technológií, zalo*en%ch na umelej inteligencii. 
Prínos v%sledkov projektu spo$íva vo zv%'ení povedomia 
o"strojovom preklade (u")udí) a"získania MT gramotnosti. 
Na'ím cie)om je, aby sa z"nich stali informovaní a"kriticky 
zm%')ajúci pou*ívatelia, $i u* pred samotnou fázou pre-
kladu formou preeditácie textu alebo po procese prekla-
du formou posteditácie textu.

Zodpovedn% rie'ite): doc. RNDr. Da'a Munková, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Univerzita Kon'tantína Filozofa v"Nitre
Termín rie'enia: 7/2015 – 9/2018
Finan$né prostriedky z"APVV: 112 681 /
-íslo projektu: APVV-14-0336

TYPOLÓGIA CH!B STROJOVÉHO PREKLADU DO SLOVEN&INY AKO FLEKTÍVNEHO TYPU JAZYKA

Obr. 1 / Uká*ka systému OSTPERE.

Obr. 2 / Vizualizácia odhadov reliability 
skúman%ch metrík automatickej MT 
evalvácie pre anglick%/nemeck% jazyk.

Obr. 3 / V%sledky anal%zy rezíduí pre 
metriky precision/recall strojového 
prekladu a"posteditovaného MT.

Obr. 1

Obr. 2Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3Obr. 3
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PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu boli sociálne dimenzie vedeckého 
poznania, t. j. a) vplyv hodnotovo nas%teného spolo$en-
ského prostredia na tvorbu vedeck%ch poznatkov, b) 
ú$inky vedy na )udsk% *ivot a"hodnoty a"c) problém hod-
noty a"v%znamu vedy v"sú$asnej spolo$nosti. V%skumná 
pozornos( bola zameraná aj na problém toho, ako niektoré 
spolo$enské faktory – najmä moc a"rod – intervenujú 
v"procesoch tvorby vedeckého poznania a"ako vstupujú do 
procesov prijímania vedeck%ch poznatkov spolo$nos(ou.

CIE" V!SKUMU
Hlavn%m cie)om projektu bolo preskúma( podoby vz(ahov 
a"interakcií medzi vedou, hodnotami a"spolo$ensko-kul-
túrnym prostredím, osvetli( sú$asnú dynamiku t%chto 
vz(ahov s"osobitn%m zrete)om na aktuálne problémy vo 
vz(ahu „veda a"spolo$nos(“. 
Na'e skúmanie sme realizovali ako viacdimenzionálny 
filozofick% a"etick% v%skum zacielen% na:
1.  zrekon'truovanie tradi$ného poh)adu na vz(ah vedy 

a"spolo$ensk%ch hodnôt, zalo*eného na princípoch 
objektivity a"autonómie vedy a"rekonceptualizáciu zák-
ladn%ch pojmov; 

2.  analyzovanie hodnotovej dimenzie vedy a"rozpraco-
vanie konceptuálneho aparátu, pomocou ktorého je 
mo*né vysvetli( spôsoby, ak%mi hodnoty intervenujú do 
tvorby poznania s"cie)om obohati( t%m sú$asné diskusie 
o"nové filozofické poznatky; 

3.  preskúmanie mocensk%ch techník pôsobiacich na vedu 
a"vo vede, ako aj vplyvu vedenia na formovanie morál-
nych postojov subjektu; 

4.  preskúmanie a"osvetlenie etick%ch otázok vedy a"etic-
k%ch otázok súvisiacich s"vyu*ívaním jej v%sledkov.

Základná hypotéza projektu "Neexistuje *iadny hodnoto-
vo neutrálny systém vedeckého poznania a"ka*d% spolo-
$ensk% systém (morálnych, kultúrnych) hodnôt je závisl% 
od aktuálneho stavu poznania a"technológií v"rámci danej 
komunity", vychádzala z"predpokladu, pod)a ktorého 
a) hodnoty intervenujú do procesov tvorby poznania 

a"ovplyv&ujú podoby vytvoreného poznatku b) vedecké 
poznatky tvarujú hodnotové prostredie a"c) veda je situ-
ovaná a"táto jej charakteristika nie je nie$ím arbitrárnym, 
ale formuje podoby vedeckého poznania aj mo*nosti 
jeho vyu*ívania. Táto hypotéza bola overovaná kritickou 
anal%zou tradi$ného poh)adu na vz(ah vedy a"hodnôt, 
anal%zou sú$asn%ch filozofick%ch koncepcií, ktoré akcen-
tujú hodnotovú „nas%tenos(“ vedeckého poznania, pre-
skúmaním toho, ako sociálne faktory (moc, rod) pôsobia 
v"procesoch tvorby vedeckého poznania, ako aj anal%zou 
morálnych dôsledkov vedy.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Dôle*it%m v%sledkom v%skumu je preukázanie neadekvát-
nosti dichotomického chápania vz(ahu faktov a"hodnôt, 
ako aj tradi$ného predpokladu hodnotovej neutrality 
vedy. Otázku, $i je vedecké poznanie hodnotovo neutrál-
ne, je potrebné preformulova( na otázku o"tom, ktoré, 
prípadne aké sú tie hodnoty, ktoré vo vede operujú. 
V%skum zameran% na etické aspekty vedeckého v%skumu 
v"kontexte meniaceho sa spolo$enského statusu vedy, 
na etické otázky súvisiace s"vyu*ívaním v%sledkov vedy, 
ako aj na mocenské stratégie, ktoré pôsobia na vedu a"vo 
vede, preukázal komplexn% charakter vz(ahu vedy a"mo-
rálnych hodnôt, na uchopenie ktorého je vhodné uplatni( 
perspektívu filozofického naturalizmu. Táto perspektíva 
umo*&uje tvorbu koncepcií opú'(ajúcich rámec klasické-
ho filozofického obrazu vedy t%m, *e do seba integruje 
reflexiu reálnych procesov tvorby vedeckého poznania 
a"v%sledky empirick%ch v%skumov fungovania vedy. 
V%skum tie* potvrdzuje, *e ideál „$istej“, od moci nezávis-
lej pravdy je nedosiahnute)n% a"v"sú$asnosti aj nefunk$n%. 
Na druhej strane, aj ke, pripustíme, *e vedecké poznanie 
je presiaknuté hodnotami, neznamená to, *e veda sa 
stáva sférou subjektivizmu, alebo *e musíme rezignova( 
na vedeckú objektivitu. Objektivitu vedy toti* nemusíme 
chápa( v"(tradi$nom) zmysle hodnotovej neutrality, ale 
dá sa o"nej uva*ova( aj tak, *e sa s"hodnotovou viaza-
nos(ou vedy nevylu$uje. Objektivitu je mo*né spája( so 
sociálnym, intersubjektívnym a"komunálnym charakterom 

tvorby vedeckého poznania, s"praxou vedeck%ch komunít, 
a"s"pôsobením tak%ch mechanizmov a"procedúr, ak%mi sú 
napr. kolegiálna oponentúra a"kritika.

PRÍNOS PRE PRAX
V%sledky projektu sa mô*u uplatni( v"praktickej i"teo-
retickej rovine. V"praktickej rovine sa mô*u vyu*i( pri 
nastavovaní vedn%ch politík, v"hodnotení vedy a"pri tvorbe 
etick%ch kódexov vedeck%ch a"akademick%ch in'titúcií. 
V"teoretickej rovine sa v%sledky uplatnili v"nadväzujúcom 
vyvolanom projekte (Naturalizmus ako univerzálny filo-
zofick% program), ,alej sa mô*u uplatni( vo vyty$ovaní 
smerovania ,al'ieho v%skumu v"oblasti bioetiky a"etiky 
vedeckého v%skumu. 

Zodpovedn% rie'ite): doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 217 994 /
-íslo projektu: APVV-14-0510

VEDA, SPOLO&NOS(, HODNOTY: FILOZOFICKÁ ANAL!ZA ICH VZÁJOMN!CH VÄZIEB A$INTERAKCIÍ

Obr. 1 / Príhovor MUDr. 
K. Kri*anovej na 3. 
workshope o"vede a"etike 
d&a 22.5.2017 na tému: 
Morálnos( eutanázie?

Obr. 2 / Projektová 
konferencia na 
Filozofickej fakulte UK 
d&a 4.5.2017 „Veda 
a"hodnoty: naturalistické 
a"kon'truktivistické 
prístupy“ (Prof. Dr. Ludger 
Honnefelder (Bonn), Prof. 
Mgr. Michal Chabada, 
PhD., vedúci Katedry 
filozofie a"dejín filozofie 
FiF UK, $len RK, Prof. PhDr. 
Jaroslav .u'ol, PhD. dekan 
FiF UK).

Obr. 1 Obr. 2
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PREDMET V!SKUMU
Projekt Kontinuity a&diskontinuity politick)ch a&spolo-
!ensk)ch elít na Slovensku v&19. a&20. storo!í bol prv%m 
projektom základného v%skumu systematicky skúmajúcim 
dlhodobé dôsledky spolo$ensk%ch cezúr, re*imov%ch 
zmien a"prevratov na jednotlivé typy elít. 
V"ka*dej modernej spolo$nosti existuje skupina elít, ktorá 
má moc, vplyv a"dosah na rozhodovanie o"dôle*it%ch 
otázkach. Bez porozumenia mechanizmu cirkulácie elít 
nemo*no popísa( a"rekon'truova( v%voj spolo$nosti. 
Slovensko patrí medzi krajiny, v"ktor%ch zlo*enie a"fun-
govanie miestnych elít boli v"priebehu 19. a"20. storo$ia 
ovplyvnené dôsledkami $ast%ch geopolitick%ch turbu-
lencií. Tradi$né vnímanie modern%ch slovensk%ch dejín je 
postavené na predstave plo'n%ch v%men elít pri zmenách 
politick%ch re*imov.

CIE" PROJEKTU
Okrem politick%ch elít, stojacich tradi$ne v"centre záujmu 
v%skumov sa projekt zameral aj na kultúrne, intelektuálne 
a"ekonomické elity. Identifikoval a"analyzoval stratégie, 
ktor%mi etablované elity a"kontraelity (potenciálne elity) 
reagovali na zmenené mocensko-politické pomery. Rie-
'itelia svoj v%skum zamerali na sociálne procesy v"rámci 
skupín lokálnych elít. Okrem v%skumu slovensk%ch náro-
doveck%ch elít, politick%ch elít men'inov%ch národov sa 
v"rámci projektu realizovali inovatívne prozopografické 
v%skumy i"na úrovni miestnych a"regionálnych spolkov, 
lokálnych v%konn%ch a"finan$n%ch elít.

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
Projekt priniesol nové poznatky o"stratégiách pre*itia 
„star%ch elít“ v"nov%ch podmienkach, o"programoch 
v%chovy novej, lojálnej inteligencie ako aj o"premenách 
vz(ahu politickej moci a"intelektuálnych elít, 'peciálne 
v"období existencie )udáckeho (1939 – 1945) a"komunistic-
kého re*imu (1948 – 1989). Realizované v%skumy potvrdili, 
*e v"slovenskom prostredí nikdy nenastala plo'ná, ani 
kompletná v%mena elít. Tento proces bol v*dy dlhodob% 
a"vä$'inou mal podobu mie'ania star%ch a"nov%ch kádrov. 

Etablované elity pri *iadnej re*imovej zmene neboli úplne 
odstránené. Ich jednotlivé typy mali rôzne predpoklady 
na to, aby bez straty svojho postavenia pre*ili zmeny. 
Vo vä$'ej miere túto schopnos( vykazovala v%konnostná 
alebo funk$ná elita (rôzne typy expertov, 'tátni úradníci, 
bezpe$nostn% aparát a"pod.), omnoho (a*'ie zná'ali 
politické ruptúry dr*itelia politickej moci. Vymeni( stovky 
a"tisíce skúsen%ch byrokratov, vedcov a",al'ích expertov 
za nové, lojálne a"ideologicky „nezávadné“ kádre spravidla 
nebolo mo*né. Meniace sa vládne garnitúry sa navy'e 
museli vraca( k"dileme, $i je dôle*itej'ia lojalita alebo kva-
lifikovanos( a"odbornos(. Pragmatick% prístup preva*oval 
po roku 1918 a"1989. V")udáckom a"komunistickom re*ime 
ve)mi $asto, aj ke, nie v*dy zohrávali rozhodujúcu úlohu 
ideologické, triedne alebo rasové h)adiská.
Rie'ite)sk% kolektív zorganizoval v"roku 2018 medziná-
rodnú vedeckú konferenciu An Empire within the Empire? 
The Habsburg Hungary in the 19th century and after 
the dissolution, na ktorej sa zú$astnili poprední historici 
z"USA, Ve)kej Británie a"Ma,arska (Pieter M. Judson, Mark 
Cornwall, Gábor Gyáni, Gábor Egry). 
S"podporou projektu bolo publikovan%ch 13 monografií, 
z"toho pä( kolektívnych monografií, 78 vedeck%ch 'túdií, 
z"nich osem v"CC $asopisoch. Hlavn%m publika$n%m v%-
stupom projektu je kolektívna monografia Elity a&kontraeli-
ty na Slovensku v&19. a&20. storo!í. Kontinuity a&diskontinuity 
(Veda 2019).

PRÍNOS PRE PRAX
Historick% v%skum elít je v"zahrani$í etablovanou témou, 
ktorá má súvis s"h)adaním odpovedí na aktuálne spolo-
$enské problémy, ako napríklad akumulácia ekonomickej 
a"politickej moci v"rukách úzkej vrstvy oligarchie, problém 
zni*ujúcej sa spolo$enskej mobility a"pod. Slovensko 
le*í v"tej $asti Európy, kde sa dr*itelia moci a"vplyvu 
nereprodukovali nepreru'ene v"rámci stabiln%ch 'tátov. 
Oboznámenie sa s"dôsledkami t%chto zmien je dôle*ité 
pre pochopenie toho, pre$o spôsob v%beru potenciálnych 
elít, model ich správania a"hodnoty, ktoré reprezentujú 
sú $asto v"protiklade s"úlohou a"miestom, ktoré elity za-

stávajú v"stabilnej'ích $astiach Európy. Pre porozumenie 
sú$asn%m v%vojov%m tendenciám v"'ir'om globálnom 
kontexte je vedeck% v%skum )udí na rozhodujúcich pozíci-
ách nevyhnutn%. Mnoho problémov, ktoré deformujú na'u 
spolo$nos(, má korene v"slab%ch, nekvalitn%ch a"preto 
$asto zlyhávajúcich elitách.
Rie'ite)sk% kolektív bol aktívny aj v"popularizácii v%sled-
kov svojho v%skumu, $omu v%razne napomohol i"záujem 
médií. Pozornos( zo strany verejnoprávneho rozhlasu 
a"televízie sa pretavila do vy'e troch desiatok diskusn%ch 
televíznych a"rozhlasov%ch relácií a"'tyroch televíznych 
dokumentárnych filmov, na ktor%ch autorsky alebo ako 
hostia participovali rie'itelia projektu.

Zodpovedn% rie'ite): PhDr. Valerián Bystrick%, DrSc. (do roku 2017), doc. Peter .oltés, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Historick% ústav SAV
Termín rie'enia: 7/2015 – 6/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 207 554 /
-íslo projektu: APVV-14-0644

KONTINUITY A$DISKONTINUITY POLITICK!CH A$SPOLO&ENSK!CH ELÍT NA SLOVENSKU  
V$19. A$20. STORO&Í

Obr. 1 / Vedecké publikácie vydané 
v"rámci projektu

Obr. 2 / Valerián Bystrick%, zodpovedn% 
rie'ite) projektu (zomrel v"roku 2017).

Obr. 3 / Elena Mannová (HÚ SAV) 
predná'a na konferencii An Empire 
within the Empire? The Habsburg 
Hungary in the 19th century and after 
the dissolution. Z)ava Pieter M. Judson 
a"Bódy Zsombor. 

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3



H
U

M
A

N
IT

N
É

 V
E

D
Y

113112

PREDMET V!SKUMU
Predmetom v%skumu bola hudobná kultúra Bratislavy, 
skúmaná v"$asovom rozsahu od najstar'ích existujúcich 
prame&ov a* po sú$asnos(. Obsahovo bola hudobná 
kultúra mesta skúmaná v"jej 'irokospektrálnych formách 
prejavu, po$núc hudobnou tvorbou cez organizáciu 
hudobného *ivota, aktivity jednotlivcov a"in'titúcií anga-
*ujúcich sa v"rôznych oblastiach hudobného *ivota, a* po 
dobovú reflexiu tvoriv%ch $inov a"udalostí a"jej anal%zu 
v"historick%ch súvislostiach. 

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bolo:
1.  získa( nové poznatky o"hudbe a"hudobnom *ivote 

v"Bratislave na základe pramenného v%skumu, najmä 
v"t%ch oblastiach, ktoré doteraz neboli dostato$ne pre-
bádané; 

2.  poda( nov% obraz o"hudobn%ch dejinách mesta od 
stredoveku po sú$asnos( v"ucelenej, systematicky kon-
cipovanej a"po vedomostnej aj metodologickej stránke 
aktualizovanej podobe; 

3.  analyzova( a"verifikova( predpoklad o"jedine$nosti 
postavenia Bratislavy z"aspektu jej hudobného *ivota 
a"kultúry v"sieti stredoeurópskych hudobno-kultúrnych 
centier. 

4.  prezentova( v%sledky v%skumu na vedeck%ch podu-
jatiach aj medzi 'ir'ou kultúrnou verejnos(ou slovnou 
(aktívna ú$as( na konferenciách, predná'ky a"besedy 
pre 'ir'iu verejnos(), písomnou (vedecké 'túdie v"od-
born%ch periodikách a"monografiách, kritické notové 
edície, populárnej'ie orientované $lánky), ale aj ume-
leckou formou (realizácia koncertu a"CD v"spolupráci 
s"profesionálnymi interpretmi).

DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%chodiskom realizácie projektu bol pramenn% v%skum 
s"cie)om koncentrova( 'túdium na vytipované tematické 
oblasti, ktor%m sa doteraz venovala malá pozornos( 
a"pramene k"nim 'tudova( systematicky a"komplexne. 
V%skum priniesol nové poznatky k"viacer%m problémo-

v%m okruhom a"etapám hudobn%ch dejín mesta, napríklad 
k"notopisárskej $innosti skriptória Bratislavskej kapituly 
(skúmanie pôvodu tzv. Budínskeho antifonára, E."Ve-
selovská), k"zalo*eniu a"fungovaniu najstar'ej verejnej 
hudobnej 'koly a"klavírnej kultúry me'tianskej vrstvy 
(E."Szórádová), k"organizácii hudobného *ivota, riadeniu 
hudobn%ch in'titúcií a"formám hudobného mecénstva 
(J."Bartová), k"$innosti hudobn%ch nástrojárov, najmä Car-
la Schmidta a"Franza Schöllnasta (E. Szórádová, P. Jan-
to'$iak), k"hudobnej produkcii v"Mestskom divadle a"jeho 
postavení v"hudobnom *ivote mestsk%ch kultúrnych elít 
(J."Laslavíková). Pozornos( sa zamerala aj na hudobn% *i-
vot a"kultúrnu politiku v"období prvej Slovenskej republiky 
(B."Ladi$, Y. Kajanová), ale mapovala sa aj najnov'ia popo-
vá, jazzová a"alternatívna hudobná scéna (Y. Kajanová). 
V,aka 'túdiu doteraz neznámych prame&ov bolo mo*né 
doplni( známe poznatky o"nové fakty a"súvislosti, ale aj 
prehodnoti( a"nanovo interpretova( niektoré zau*ívané 
tvrdenia, $o sa premietlo aj do rukopisu novej rozsiahlej 
monografie o"hudobn%ch dejinách Bratislavy od stredo-
veku po sú$asnos(, ktorej prv% diel do roku 1918 bol u* 
publikovan% v"elektronickej verzii. Viaceré nové zistenia, 
anal%zy, kritické interpretácie prame&ov boli prezento-
vané na domácich aj zahrani$n%ch konferenciách a"medzi-
národn%ch indexovan%ch $asopisoch, alebo zborníkoch 
a"v"monografiách. Sú$as(ou vedeck%ch v%stupov bolo aj 
vydanie pramenn%ch kritick%ch edícií z"doteraz nepub-
likovanej bratislavskej tvorby bratislavsk%ch skladate)ov 
(S. Capricornus, J. N. Hummel). V"rámci rie'enia projektu 
prebiehala aj spolupráca na rozvíjaní dvoch v%znamn%ch 
medzinárodn%ch databáz – databázy cantus, zachytáva-
júcej repertoár latinského liturgického spevu a"databázy 
RISM, sústre,ujúcej informácie o"prame&och polyfonickej 
hudby. Priestor pre prezentáciu v%sledkov v%skumu aj v%-
menu skúseností s"problémami v%skumu hudobnej kultúry 
mestsk%ch komunít poskytlo zorganizovanie konferencie 
Hudba v"Bratislave za aktívnej ú$asti $lenov rie'ite)-
ského kolektívu a"pozvan%ch odborníkov zo zahrani$ia. 
.pecifick%m v%sledkom a"formou v%stupu projektu bol 
koncert a"audionahrávka, zostavená z"bratislavskej tvorby 

17."storo$ia. Takmer v'etky vybrané a"na'tudované diela 
boli o*ivené na"svetovej premiére a"'pi$kovej interpretácii 
medzinárodne uznávan%ch 'pecialistov na historicky po-
u$enú interpretáciu (pod umeleck%m vedením P. Zají$ka, 
vedúceho súboru Musica Aeterna), i"preto CD aj verejn% 
koncert boli prijaté mimoriadne pozitívne odbornou aj 
'irokou kultúrnou verejnos(ou.

PRÍNOS PRE PRAX
V%sledky projektu roz'irujú poznanie v"hudobnej his-
toriografii a"motivujú k",al'iemu v%skumu, ale mô*u 
z"nich $erpa( aj iné umenovedné a"historické disciplíny. 
Pramenno-kritické notové edície dávajú príle*itos( 
obohati( repertoár profesionálnych aj amatérskych inter-
pretov o"tvorbu spätú s"hudobn%mi tradíciami Bratislavy 
a"sprostredkova( ich tak 'irokej kultúrnej verejnosti. 

Zodpovedn% rie'ite): doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.
Rie'ite)ská organizácia:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v"Bratislave
Termín rie'enia: 07/2015 – 06/2019
Finan$né prostriedky z"APVV: 209 187 /
-íslo projektu: APVV-14-0681

HUDBA V$BRATISLAVE

Obr. 1 / Uká*ky v%stupov projektu v"podobe 
monografií.

Obr. 2 / Záber z"koncertu z"bratislavskej 
tvorby 17. storo$ia v"podaní súboru starej 
hudby Musica Aeterna pod umeleck%m 
vedením Petra Zají$ka, Czech Ensemble 
Barock Choir a"Les Cornets Noirs, Moyzesova 
sie& v"Bratislave, 26."5. 2017.

Obr. 3 / Záber z"nahrávania a"obálka CD 
Jubilate et plaudite.

Obr. 4 / Záber z"priebehu konferencie Hudba 
v"Bratislave, 27. – 28. 6. 2019.
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PREDMET V!SKUMU
Filozofické dielo nemeckého filozofa Martina Heideggera 
patrí k"najv%znamnej'ím, ktoré formovalo podoby filozo-
fovania v"20. storo$í. Porozumie( tomuto dejinno-filozofic-
kému fenoménu, ako aj jeho sú$asn%m metamorfózam, si 
preto vy*aduje mimoriadne bádate)ské úsilie. Pochopenie 
jeho teoretick%ch spôsobov h)adania odpovede na hlavnú 
ontologickú otázku !o je Bytie prinieslo so sebou mnohé 
zásadné filozofické in'pirácie, ktoré sú aj v"sú$asnosti 
predmetom intenzívnych bádate)sk%ch úsilí. Z"uveden%ch 
dôvodov je potrebné sa aj v"na'ich domácich podmienkach 
vyrovna( s"t%mto Heidegggerov%m filozofick%m dedi$stvom 
v"jednote historicko-filozofick%ch a"filozofick%ch problémov. 
Heideggerovo filozofické dielo je sui generis zav2'ením sil-
ného modelu filozofie dejín filozofie, ktor% má svoj po$iatok 
v"Hegelovom filozofickom u$ení. 

CIE" PROJEKTU
Cie)om projektu bolo odhalenie Heideggerovej filozofickej 
h5bky a"osobitosti reflektovania západoeurópskej filozofie – 
metafyziky s"dôrazom na jej skúmanie v"genéze od antickej 
metafyziky, cez novovekú metafyziku subjektivity a* po"jej 
zav2'enie v"Hegelovej a"Nietzscheho filozofii. Heidegger 
sa vo svojej tvorbe pohybuje v"priestore h)adania cesty od 
metafyziky pobytu k"nemetafyzickému mysleniu – inému 
myslenie. Táto cesta obsahuje v"sebe reflektovanie tak 
raného ako aj neskorého Heideggerovho diela s"rozhodu-
júcim zámerom pochopi( formovanie otázky Bytia v"ur$ení 
jednoty metafyziky a"dejín filozofie nielen cez nejak% úzko 
vymedzen% fragment z"jeho diela, ale cez kompletn% priezor 
celého jeho diela. V"tomto vymedzení grantov% projekt je 
originálny nielen v"na'ich domácich, ale aj medzinárodn%ch 
podmienkach. 
 
DOSIAHNUTÉ V!SLEDKY
V%skumné aktivity priniesli ve)mi v%znamné v%sledky, ktoré 
boli prezentované najmä v"troch ve)mi objemn%ch kolektív-
nych monografiách, ktoré celkovo obsahovali 2524 strán. 
V"prvom rade je potrebné uvies(, *e na'e skúmania dosta-
to$ne presved$ivo ukázali, *e Heideggerov dialóg s"dejinami 

západnej filozofie sa nemohol pri koncipovaní nového chá-
pania metafyziky ako u$enia o"Bytí bez oh(adu na jestvu-
júcno pozitívne naplni(. Uva*ova( o"Bytí bez jestvujúcna je 
síce mo*né, ale len za podmienky, *e sa nevyhnutne znovu 
ocitneme na onto-teo-logickej pôde, kde sa Bytie rovná 
Boh. Heideggerovo presved$enie v"jeho ranej tvorbe, *e len 
cestou spä( od Aristotela k"jeho predchodcom bude mo*né 
hovori( o"Parmenidovom u!ení o"bytí a"porozumie( mu ako 
rozhodujúcemu kroku, ktor% ur$il zmysel a"osud západnej 
ontológie a"logiky, sa ukázalo ako neopodstatnené. Napriek 
mimoriadnemu filozofickému úsiliu Heideggera, táto jeho 
fundamentálna hypotéza sa nemohla úspe'ne naplni(. 
Dôvod je pochopite)n%. V"po$iatkoch gréckeho filozofického 
myslenia sa e'te vôbec neuva*uje o"bytí a"jestvujúcne cez 
prizmu ontologickej diferencie, ako to urobil Heidegger u* 
v"ranej fáze svojho filozofického v%voja a"potom neskôr 
v"celej svojej tvorbe. To sme ve)mi podrobne preskúmali 
v"na'ich najv%znamnej'ích publikáciách: 
Le'ko, V. – Stojka, R. a"kol. : Heidegger a&Gréci. Ko'ice:  
Vydavate)stvo UPJ .2016, 693 s.
Le'ko, V. – Sobotka, M. a"kol. : Heidegger a&novoveká meta-
fyzika. Ko'ice: Vydavate)stvo UPJ. 2017, 889 s.
Le'ko, V. – Mayerová, K. a"kol.: Heidegger a&metafyzika 
v&20.&storo!í. Ko'ice: Vydavate)stvo UPJ. 2018, 742 s. 

PRÍNOS PRE PRAX 
V%sledky ná'ho projektu sa stanú v"prvom rade v%cho-
diskom pre ,al'í rozvoj heideggerologick%ch bádaní na 
Slovensku, ktoré doteraz boli v"porovnaní s"tak%mito iniciatí-
vami v"medzinárodnom kontexte ve)mi slabé .Je to dôle*ité 
najmä preto, lebo bez poznania Heideggerovho diela a"jeho 
vplyvu na rozvoj filozofovania v"20. storo$í nemô*eme ani 
v"sú$asn%ch filozofick%ch aktivitách zásadnej'ím spôsobom 
by( tvorivo aktívnymi. V"druhom rade sa nami dosiahnuté 
v%sledky v"na'om projekte stanú neoddelite)nou sú$as(ou 
tvorivej vysoko'kolskej v%u$by najmä v"disciplínach dejiny 
filozofie a"metafyzika. Prostredníctvom nich mô*u vysoko-
'kolskí 'tudenti preniknú( do jadra Heideggerovho filozofic-
kého myslenia a"kriticky sa vyrovnáva( s"jeho teoretick%m 
odkazom. 

Zodpovedn% rie'ite): prof. PhDr. Vladimír Le'ko, CSc.
Rie'ite)ská organizácia:  Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa .afárika v"Ko'iciach
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