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Úvod: 
 
 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len ÚLBGaKG) sa etabloval ako 
významné vzdelávacie a výskumné pracovisko fakulty.   
 
 V rámci diagnostickej a vedecko-výskumnej činnosti sa pracovníci ÚLBGaKG dlhodobo 
venujú morfologickej analýze ľudských reprodukčných strát v rámci detekcie porúch vývoja 
embrya a plodu, analýze chromozómových aberácií, ako aj DNA analýze pomocou 
sofistikovaných metód molekulárnej biológie a genetiky. Taktiež participujú na diagnostike 
mnohých geneticky podmienených chorobných stavov.  
 
 V ostatných rokoch sa výskumné aktivity rozšírili aj do oblasti tkanivového inžinierstva 
a regeneratívnej medicíny, najmä v kontexte výskumu somatických kmeňových buniek a ich 
derivátov, ako aj prípravy arteficiálnych tkanív a ich potenciálnej translácie do klinickej praxe.  
 Hlavným dôvodom zriadenia navrhovaného Centra pre tkanivové inžinierstvo a 
regeneratívnu medicínu je komplexné zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti ÚLBGaKG 
s dôrazom na prípravu a realizáciu vedeckých projektov, ktorých výsledky signifikantne 
zvýšia počet publikačných výstupov v medzinárodne uznávaných vedeckých periodikách. 
Ďalším významným cieľom je uľahčenie a akcelerácia translácie experimentálnych výsledkov 
do klinickej praxe. 
 
 Výsledky výskumu sa budú uplatňovať v náplni teoretickej a praktickej výučby 
pregraduálnom a doktorandskom štúdiu. 
 
V súlade s Čl. 13. ods. 8) Štatútu LF UK v Bratislave, po schválení vo Vedení LF UK dňa 4. 5. 
2022 a po následnom prerokovaní v AS LF UK dňa 24. 5. 2022, dekan LF UK  z r i a ď u j e  
s účinnosťou od 1. 6. 2022 špecializované pracovisko Ústavu lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK a UNB s názvom 
 

„CENTRUM PRE TKANIVOVÉ INŽINIERSTVO A REGENERATÍVNU MEDICÍNU – 
JEDNOTKA TRANSLAČNÉHO VÝSKUMU V OBLASTI REGENERATÍVNEJ MEDICÍNY“. 

 

1. Ciele: 
 

- komplexné zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti ÚLBGaKG v oblasti výskumu 
kmeňových buniek a tkanivového inžinierstva; 

 
- zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce ÚLBGaKG s pracoviskami LF UK, ďalšími 

vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej 

akadémie vied a zahraničnými pracoviskami; 
 

- zvýšenie počtu publikačných výstupov v kvalitných vedeckých periodikách; 
 

- vytvoriť optimálne východiská pre získavanie domácich a medzinárodných 
grantových projektov; 

 
- akcelerácia translácie experimentálnych výsledkov do klinickej praxe; 

 

 

 



2. Personálne obsadenie pracoviska: 
Personálne obsadenie pracoviska je zabezpečené v rámci súčasnej systemizácie 
pracovných miest Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK 
a UNB . 
 
Vedúci pracoviska: doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD., 
Pedagogickí a vedecko-výskumní zamestnanci – počet miest 2, 
Technický odborný zamestnanec – počet miest 1. 
 

3. Financovanie: 
Financovanie činnosti pracoviska bude zabezpečené preferenčne grantovou 
podporou a z rozpočtu LF UK na inštitucionálnu vedu na konkrétny fiškálny rok. 

 
4. Priestorové zabezpečenie: 

Priestorové zabezpečenie pracoviska je v rámci priestorov Ústavu lekárskej biológie, 
genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB a nezakladá ďalšie požiadavky na rozpočet 
LF UK. 

 

V Bratislave, 25. 5. 2022. 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


