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Záujem o konkrétne témy konzultujte so školiteľmi 

 

1. Enzymove biotransformacie - ich vyuzitie (BT) (Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.) 

2. Využitie chaperonov v heterológnej expresii proteínov (Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.) 

3. Ako ovplyvňujú baktérie chuť slovenskej bryndze? (Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.) 

4. Fágová terapia pri liečbe chronických infekcií (Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.) 

5. Produkcia ľudských cytokínov využiteľných vo farmaceutickom priemysle prostredníctvom rekombinantných 

mikroorganizmov (BT) (RNDr. Ján Krahulec, PhD.) Prehľad produkovaných cytokínov v laboratórnom aj priemyselnom meradle s 

potencionálnym využitím vo farmapriemysle, ktoré majú priamy terapeutický význam. Sumarizácia cytokínov produkovaných rekombinantnými 

technológiami, ktoré sa nachádzajú na trhu, so zameraním sa na využitý expresný systém. Sumarizácia problémov spojených s produkciou, ktoré bránia 

transferu do farmaceutického priemyslu. Prehľad rekombinantných cytokínov nachádzajúcich sa v klinických štúdiách. Prehľad rekombinantných 

cytokínov, ktoré je možné nájsť na trhu, ich formulácia a spôsob aplikácie. Terapeutický význam 

6. Purifikačné a analytické procesy po produkčnej fáze rekombinantných liečiv v bioreaktoroch (BT) (RNDr. Ján Krahulec, 

PhD.) Distribúcia exprimovaných rekombinantných proteínov. Spôsoby separácie biomasy. Disrupcia buniek. Separačné procesy na báze 

mikrofiltrácie a ultrafiltrácie. Chromatografické metódy purifikácie. Limity čistoty. Formulácia finálneho produktu. Stabilitné skúšky. Analytické 

metódy stanovenia kvality produktu. Čisté priestory. 

7. Charakterizácia replikačných proteínov v bakteriálnej bunke (Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

8. Porovnanie iniciátorov replikácie v bakteriálnych a eukaryotických bunkách (Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

9. Počiatok replikácie, jeho štruktúra a funkcia v procese iniciácie replikácie v prokaryotických a eukyraotických bunkách. 

(Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

10. Genetická kontrola tvorby bakteriálneho biofilmu (Doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc.) 

11. Využiteľnosť funkčných vlastností baktérií mliečneho kysnutia (BMK) v biotechnológiách (BT) (RNDr. Anna Belicová, 

PhD.)- biokonverzia agro-industriálnych hmôt, produkcia kyseliny mliečnej a polymérov, produkcia antimikróbnych 

zlúčenín, produkty využiteľné v potravinárskom priemysle a pre  zlepšenie ľudského zdravia. 

12. Horizontálny génový transfer a jeho úloha v bakteriálnej patogenite (RNDr. Silvia Mináriková, PhD.) 

13. Beyond E. coli - new hosts for protein and metabolite production (BT) (Mgr. Zdenko Levarski, PhD.) 

14. Pgl operón ako základ in vivo produkcie konjugovaných vakcín (BT) (Mgr. Zdenko Levarski, PhD.) 

15. Progresívne retinálne atrofie (PRA) a degenerácie (CD) vybraných plemien psov – kauzálne mutácie a diagnostika (Ing. 

Marcela Bieliková, PhD.) 

16. STR polymorfizmy u exotického vtáctva – využitie pri parentálnych a forenzných analýzach (Ing. Marcela Bieliková, PhD.) 

17. Reparačné mechanizmy zahrnuté v oprave oxidačných poškodení DNA (RNDr. Andrej Dudáš, PhD.) 

18. Nutričná genomika (Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.) 

19. Sekvenovanie ľudského archaického mikrobiómu zubného kameňa ako marker zmien stravovacích návykov v histórii 

(Mgr. Marian Baldovič, PhD.) 

20. Úloha počtu kópií a integrity molekúl mtDNA v bunke pri starnutí, neurodegenerácii a tumorigenéze (Mgr. Marian 

Baldovič, PhD.) 

21. Alelová heterogenita a pleiotropný efekt mutácií v neurologických ochoreniach (Mgr. Andrej Ficek, PhD.) 



22. Extracelulárna DNA ako súčasť pascí na patogény NETs. (RNDr. Martina Stuchlíková, PhD.) Doporučené absolvovanie 

predmetu Imunológia. 

23. Produkcia terapeuticky významných proteínov v kvasinkových expresných systémoch  (BT) (Mgr. Martin Šafranek) 

24. Produkcia rekombinantných proteínov v laboratórnych a priemyselných podmienkach (BT) (Mgr. Eva Struhárňanská) 

25. Možnosti využitia lektínov v glykoinžinierstve (BT) (Mgr. Stanislava Bírová) 

26. Glykozylácia proteínov v heterologických expresných systémoch (BT) (Mgr. Veronika Lišková) 

27. Bakteriofágy ako riešenie infekcií spôsobených baktériami rodu Streptococcus (Mgr. Aneta Lichvariková) 

28. Sekvenčná diverzita genómu vírusu hepatitídy C (Mgr. Silvia Rybecká) 

29. Klinický potenciál ľudských pluripotentných kmeňových buniek (Mgr. Daniela Kľučková) 

30. Nepatogénne baktérie ako súčasť ľudského tela (Mgr. Iveta Gazdaricová) 

31. Preeklampsia: príčiny, diagnostika a liečba (Mgr. Lucia Striešková) 

32. DNA receptory (Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH - LF UMBM) 

33. NETóza (Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH - LF UMBM) 

34. Extracelulárna DNA ako terapeutický cieľ (MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD. - LF UMBM) 

35. Štúdium patomechanizmov pri infekciách močových ciest (RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. - LF UMBM) 

36. Skoré markery chorôb ústnej dutiny (RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. - LF UMBM) 

37. Phage display: Využitie a limitácie v medicine (Mgr. Janka Bábíčková, PhD. - LF UMBM) 

38. Patofyziologický význam extracelulárnej DNA pri autoimunitných chorobách (RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD. - LF 

UMBM) 

39. Najčastejšie mikrodelečné syndrómy a ich laboratórna diagnostika (Mgr. Erika Tomková – MEDIREX) 

40. Molekulovo-genetické aspekty akútnej myeloidnej leukémie (Mgr. Lucia Tatayová – MEDIREX) 

41. Prínos molekulovej diagnostiky pri mnohopočetnom myelóme (RNDr. Renata Lukačková – MEDIREX) 

42. Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice (MNP-BA) v ľudských nádorových 

bunkách hrubého čreva (RNDr. Monika Šramková, PhD. BMC ÚEO SAV) Projekt má za cieľ komplexne posúdiť vlastnosti 

a mechanizmus pôsobenia MNP-BA v nádorových bunkách hrubého čreva, ktoré sú senzitívne/rezistentné na 

chemoterapeutiká, a na základe toho stanoviť, či má MNP-BA potenciál pôsobiť ako protinádorová látka prostredníctvom 

indukcie apoptózy aj v rezistentných nádorových bunkách. 

43. Analýza fylogenetických vzťahov mikroorganizmov na základe konzervovaných častí genómu (RNDr. Katarína Šoltýs, 

PhD.) 


