
Príloha č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy o partnerstve 

 

1. Prehľad aktivít členov partnerstva 

 

Názov projektu: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných 

nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života 

Kód projektu z ITMS2014+: 313011V446 

 

Aktivity 

% podiel partnera na 
oprávnených 

výdavkoch na danú 
aktivitu 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

 A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch 

multiparametric-kých a multidisciplinár-nych analýz 

vybraných solídnych nádorov 

100% 

 A2 Metylómové profilovanie 100% 

 Podporné aktivity – P1 57,60% 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

 A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 

komparatívna štúdia 
100% 

 A13 Vývoj modelu CRC u psov 100% 

 Podporné aktivity – P2 11,90% 

 Podporné aktivity – P3 11,01% 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

 A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave 

epitopovo nepoškodených bunkových suspenzií s 

vysokou viabilitou zo vzoriek nádorových tkanív a ich 

vysokorýchlostného sortovania 

100% 

 A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 

sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených 

bunkových subpopulácií karcinómu prsníka 

100% 

 Podporné aktivity – P2 13,16% 

 Podporné aktivity – P3 10,57% 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

 A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 

biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na 

terapiu. Klinická validácia selektovaných biomarkerov 

100% 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

 A5 Modelovanie demografických trendov a 

celospoločenských efektov v onkologickej diagnostike a 

liečbe 

100% 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

 A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
100% 

 A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
100% 

 Podporné aktivity – P2 42,22% 

 Podporné aktivity – P3 54,77% 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

 A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie 100% 

 A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie 100% 



 Podporné aktivity – P2 20,14% 

 Podporné aktivity – P3 19,70% 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

 A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 

nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 

karcinómoch prsníka 

100% 

 Podporné aktivity – P2 8,69% 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

 A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 

vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-

najčastejších nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, 

kolorekta a prsníka pre klinickú prax 

100% 

 A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú 

prax 
100% 

 Podporné aktivity – P2 3,89% 

 Podporné aktivity – P3 3,95% 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe 

proteomickej analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) 

periférnej krvi pacientov 

100% 

 Podporné aktivity – P1 6,58% 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

 A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane 

vývoja diagnostických zariadení 
100% 

 Podporné aktivity – P1 35,82% 

 

 



2. Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

 
 

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Cieľová hodnota 

Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv 
duševného vlastníctva 

Eur 9 500,00 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Eur 9 500,00 

A2 Metylómové profilovanie Eur 0,00 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Eur 0,00 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Eur 0,00 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Eur 0,00 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Eur 0,00 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Eur 0,00 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Eur 0,00 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Eur 0,00 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Eur 0,00 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Eur 0,00 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Eur 0,00 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Eur 0,00 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Eur 0,00 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Eur 0,00 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Eur 0,00 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Eur 0,00 

 

Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a 
modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry 

Eur 400 000,00 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých Eur 200 000,00 



a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 

A2 Metylómové profilovanie Eur 0,00 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Eur 0,00 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Eur 0,00 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Eur 0,00 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Eur 0,00 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Eur 0,00 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Eur 0,00 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o.   

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Eur 0,00 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Eur 0,00 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Eur 0,00 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Eur 0,00 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Eur 0,00 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Eur 0,00 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Eur 0,00 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Eur 200 000,00 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Eur 0,00 

 

Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu 

a vývoja a produktívnym sektorom 
Počet 2 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 2 

A2 Metylómové profilovanie Počet 0 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 



A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 0 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 0 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 0 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 0 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 0 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 0 

 

Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia Počet 1 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 1 

A2 Metylómové profilovanie Počet 0 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 0 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 0 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických Počet 0 



pacientov 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 0 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 0 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 0 

 

Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných 

subjektoch/podnikoch 
FTE 6,70 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
FTE 3,25 

A2 Metylómové profilovanie FTE 0 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

FTE 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov FTE 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

FTE 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

FTE 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

FTE 0,45 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

FTE 0 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

FTE 0 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
FTE 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie FTE 0 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie FTE 2 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

FTE 0 



Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

FTE 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax FTE 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

FTE 0 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

FTE 1 

 

Počet podaných patentových prihlášok Počet 1 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 1 

A2 Metylómové profilovanie Počet 0 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 0 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 0 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 0 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 0 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 0 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja Počet 0 



diagnostických zariadení 

 

Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v 

projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV 
Počet 4 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 2 

A2 Metylómové profilovanie Počet 1 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 0 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 0 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 0 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 1 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 0 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 0 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 0 

 

Počet podporených výskumných inštitúcií Počet 11 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 1 

A2 Metylómové profilovanie Počet 0 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 1 



A13 Vývoj modelu CRC u psov   

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 1 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 1 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 1 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 1 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 1 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 1 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 1 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 1 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 1 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 1 

 

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva Počet 1 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 1 

A2 Metylómové profilovanie Počet 0 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o.   

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 0 



Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 0 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 0 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 0 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 0 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 0 

 

Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of 
Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci 
projektu 

Počet 27 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 7 

A2 Metylómové profilovanie Počet 5 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 2 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 1 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 1 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 1 



A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 1 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 1 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 1 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 3 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 4 

 

Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web 

of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci 

projektu 

Počet 31 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 7 

A2 Metylómové profilovanie Počet 4 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 1 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 1 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 2 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 1 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 0 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 1 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 1 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 2 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 1 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 

Počet 1 



pre klinickú prax 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 1 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 8 

 

Počet publikácií vytvorených v rámci projektu Počet 58 

Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 14 

A2 Metylómové profilovanie Počet 9 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 1 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 1 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 4 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 2 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 1 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 1 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 2 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 3 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 2 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 1 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 1 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 4 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 12 

 

Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov Počet 1 



Hlavný partner: Univerzita Komenského v Bratislave 

A1 Verifikácia vybraných metód v procesoch multiparametric-kých 

a multidisciplinár-nych analýz vybraných solídnych nádorov 
Počet 1 

A2 Metylómové profilovanie Počet 0 

Partner 1: Anima Group, s.r.o. 

A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u psov (súk) – 
komparatívna štúdia 

Počet 0 

A13 Vývoj modelu CRC u psov Počet 0 

Partner 2: BIOHEM, spol. s .r.o. 

A16 Výskum a vývoj v oblasti nových riešení pri príprave epitopovo 
nepoškodených bunkových suspenzií s vysokou viabilitou zo 
vzoriek nádorových tkanív a ich vysokorýchlostného sortovania 

Počet 0 

A17 Aplikácia systémov prípravy a multiparametrického 
sortrovania vitálnych a epitopovo nepoškodených bunkových 
subpopulácií karcinómu prsníka 

Počet 0 

Partner 3: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

A6 Identifikácia a verifikácia genetických a epigenetických 
biomarkerov odpovede buniek nádorov prsníka na terapiu. Klinická 
validácia selektovaných biomarkerov 

Počet 0 

Partner 4: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

A5 Modelovanie demografických trendov a celospoločenských 
efektov v onkologickej diagnostike a liečbe 

Počet 0 

Partner 5: IPESOFT spol. s r.o. 

A14 Návrh aplikačného prostredia pre manažment onkologických 
pacientov 

Počet 0 

A15 Realizácia aplikačného prostredia pre manažment 

onkologických pacientov 
Počet 0 

Partner 6: Lambda Life a.s. 

A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z tekutej biopsie Počet 0 

Partner 7: MABPRO, a.s. 

A9 Analýza prediktívnej a prognostickej hodnoty markera 
nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v 
karcinómoch prsníka 

Počet 0 

Partner 8: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického 
vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov-najčastejších 
nádorových ochorení v SR–karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka 
pre klinickú prax 

Počet 0 

A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax Počet 0 

Partner 9: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej 
analýzy mononukleárnych leukocytov (MNL) periférnej krvi 
pacientov 

Počet 0 

Partner 10: Žilinská univerzita v Žiline 

A3 Využitie expertných IT systémov v diagnostike vrátane vývoja 
diagnostických zariadení 

Počet 0 

 


