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Úvod: 
 
Ústav histológie a embryológie LF UK v Bratislave má dlhoročnú tradíciu vo výskumných 
úlohách s využitím nadstavbových sofistikovaných metód v oblasti morfologických vied, 
akými je oblasť znázornenia ultraštruktúry biologických tkanív/orgánov v elektrónovom 
mikroskope. Pracuje v tejto technicky náročnej oblasti prakticky od začiatku používania 
elektrónových mikroskopov v medicínskych výskumných projektoch a výstupy sa uplatňujú v 
procese implementácie výsledkov do vzdelávania študentov medicíny. Poznatky 
z ultraštruktúry buniek, biologických tkanív, priestorové znázornenie orgánových 
komponentov sa technickým zdokonaľovaním elektrónových mikroskopov neustále inovujú 
a obrazové výstupy výrazne skvalitňujú.  
Hlavným cieľom vybudovania Centra elektrón-mikroskopických laboratórnych metód, ako 
súčasti Ústavu histológie a embryológie LF UK,  je sústredenie vyhodnocovania referenčných 
vzoriek ľudských orgánov súčasnými, technicky dokonalejšími metódami, využitie ich 
názorných obrazov v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní v oblasti morfológie 
ľudských orgánov, zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti diplomových a dizertačných prác 
v oblasti elektrónovej mikroskopie a rozvíjanie a modernizácia metodických postupov v 
oblasti elektrónovej mikroskopie zúročením praktického spracovania biologických vzoriek 
v základných medicínskych výskumoch pre nasledujúce generácie výskumníkov. 
 
V súlade s čl. 13. ods. 8) Štatútu LF UK v Bratislave, po schválení vo Vedení LF UK dňa 6. 4. 
2022 a po následnom prerokovaní v AS LF UK  dňa 24. 5. 2022,  z r i a ď u j e m  s účinnosťou 
od 1. 6. 2022 špecializované pracovisko Ústavu histológie a embryológie LF UK s názvom 
 

„ CENTRUM ELEKTRÓN-MIKROSKOPICKÝCH LABORATÓRNYCH METÓD (CEMLM)“ 
 

1. Ciele CEMLM: 
 

➢ spracovanie biologických vzoriek/tkanív chemickou cestou pre účely ich vyšetrenia 
v transmisnom elektrónovom mikroskope (ďalej TEM) vrátane odberu vzoriek, 
excidácie, fixácie, postupov odvodnenia a zaliatia do živíc, rezanie na 
ultramikrotóme, kontrastovanie. Spätná väzba kvality vzorky a procesu spracovania 
je možná prostredníctvom STEM modality elektrónového mikroskopu EVO LS 15 
priamo na pracovisku ÚHaE; 
 

➢ spracovanie biologických vzoriek/solídnych tkanív chemickou cestou pre účely ich 
vyšetrenia v rastrovacom elektrónovom mikroskope (ďalej SEM), samotné 
vyšetrenie a fotodokumentácia na SEM EVO LS 15; 
 

➢ spracovanie solídnych vzoriek orgánov technikou mrazových lomov a pozorovanie 
ultraštruktúry a priestorových vzťahov štruktúrových komponentov ich odhalenej 
arteficiálnej plochy;  
 

➢ vyhodnocovanie ultraštruktúry referenčných vzoriek ľudských a animálnych orgánov 
a využitie ich názorných obrazov v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní 
v oblasti morfológie ľudských orgánov (SEM EVO LS 15 bol určený na využitie 
predovšetkým pre didaktické účely v pregraduálnej a postgraduálnej výuke v oblasti 
morfológie); 

 
➢ zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti diplomových a dizertačných prác v oblasti 

elektrónovej mikroskopie; 
 



➢ vyhodnocovanie zmien ultraštruktúry pri patologických procesoch orgánov na 
elektrón-mikroskopickej úrovni a aplikácie poznatkov v medziodborových 
výskumných úlohách; 
 

➢ spracovanie bunkových kultúr na nosiči (narastené na krycom skle alebo nosiči) pre 
TEM aj SEM, a bunkových suspenzií pre TEM aj SEM; 

 
➢ spracovanie nanočastíc v suspenzii pre SEM aj TEM; 

 
➢ spracovanie a vyhodnotenie nebiologických vzoriek/materiálov/konštruktov 

a znázornenie ich interakcie s biologickými tkanivami pri výskume v rekonštrukčnej a 
transplantačnej oblasti  
 

➢ rozvíjanie už existujúcej spolupráce s pracoviskami LFUK: Ústav lekárskej fyziky, 
biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK, Ústav lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LFUK, Ústav súdneho lekárstva LFUK a Ústav patologickej 
anatómie LFUK a UN Bratislava 
 

➢ ponuka vyšetrenia a morfologického hodnotenia vzoriek v rámci medziodborovej 
spolupráce s teoretickými aj klinickými pracoviskami LFUK a partnerskými 
pracoviskami pri riešení ich základného výskumu 
 

➢ názorné školenie laborantov partnerskej Strednej zdravotníckej školy v odbore 
laboratórne postupy v elektrónovej mikroskopii formou praktických ukážok práce 
v laboratóriu EM 
 

➢ rozvíjanie a modernizácia metodických postupov v oblasti elektrónovej 
mikroskopie, zúročovanie praktických skúseností práce s biologickými vzorkami 
ľudských orgánov pre skvalitňovanie ich následného špecifického spracovania, 
školenia v inováciách a odovzdávanie cenných zručností nasledujúcim generáciám 
výskumníkov v EM 

 
2. Personálne obsadenie  pracoviska CEMLM: 

 
Personálne obsadenie pracoviska  je zabezpečené v rámci  súčasnej systemizácie 
pracovných miest  Ústavu histológie a embryológie LF UK. 
 
Vedúci pracoviska:   prof. MUDr. Štefan POLÁK, PhD., 
Pedagogickí a vedecko-výskumní zamestnanci  -  počet miest  4,  
technickí odborní zamestnanci   -  počet miest  2. 

 
3. Financovanie: 

 
Financovanie činnosti CEMLM bude zabezpečené preferenčne grantovou podporou 
a z rozpočtu LFUK na inštitucionálnu vedu. 

 
4. Priestorové zabezpečenie: 

 
CEMLM bude využívať súčasné priestory Ústavu histológie a embryológie LFUK. 

 
V Bratislave, 25. 5. 2022 
 

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


