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✓ štruktúra a biologické vlastnosti polysacharidov, glykoproteínov a ich konjugátov s inými polymérmi

✓ štruktúra, funkcia a katalytický mechanizmus glykozylhydroláz, glykozyltransferáz, transglykoláz a glykozylesteráz

✓ vývoj fyzikálno-chemických metód na stanovenie štruktúry sacharidov

✓ vývoj biočipov a biosenzorov na určovanie štruktúry sacharidov a stanovenie aktivity enzýmov reagujúcich sa sacharidmi

✓ ekológia, fyziológia, taxonómia a fylogenéza kvasiniek a kvasinkovitých húb

✓ environmentálna a priemyselná glykobiotechnológia; biotechnologický potenciál mikroorganizmov, biopaliva a

nanotechnológie

✓ biologická ochrana rastlín

Chemický ústav vznikol v roku 1953 ako Ústav chemickej

technológie organických látok a terajší názov má od roku 1955.

Vedecky sa ústav zameriava na chémiu a biochémiu sacharidov a

v tomto ohľade sa jeho aktivity koncentrujú do nasledovných

výskumných smerov:

✓ syntéza, biosyntéza a transformácie biologicky významných

mono-, oligo- a polysacharidov
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Vedecké oddelenia

Oddelenie enzymológie sacharidov
Vedúci: Ing. Jozef Nahálka, PhD.

Oddelenie glykobiológie
Vedúci: Mgr. Peter Baráth, PhD.

Oddelenie glykobiotechnológie
Vedúci: Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Oddelenie glykochémie
Vedúci: Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Oddelenie imunochémie glykokonjugátov
Vedúci: Ing. Pavol Farkaš, PhD.

Oddelenie glykomateriálov
Vedúci: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov
Vedúci: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Zbierka kvasiniek
Vedúci: Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.

Pridružené oddelenia a útvary

Analytické oddelenie
Vedúci: Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.

Realizačné oddelenie
Vedúci: Ing. Peter Magdolen

Knižnica
Vedúca: Scarlett Weinzettlová

Chemical Papers - Redakcia
Hlavný Editor: Prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Editor: Ing. Ján Hirsch, DrSc.
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Súčasťou Chemického ústavu je aj Laboratórium NMR spektroskopie, ktoré je zaradené do
Národného centra NMR spektroskopie a zabezpečuje servis v oblasti vysoko-rozlíšenej NMR
spektroskopie pre výskumné skupiny na Chemickom ústave SAV, pre iné pracoviská SAV ako aj pre
univerzity a súkromné spoločnosti na Slovensku. Pracovníci pomáhajú pri interpretácii zložitejších
spektier a podieľajú sa na školeniach NMR spektroskopie.

Excelentné prístrojové vybavenie poskytuje aj Analytické oddelenie, ktoré poskytuje analytické,
chromatografické, elektroforetické a spektroskopické stanovenia a merania ako aj kompletné
analytické a štrukturálne charakterizácie produktov a študovaných látok iným pracoviskám na
zákazku. Vedeckí pracovníci oddelenia uskutočňujú vlastný výskum v oblasti fyzikálno-chemickej
charakterizácie chemických zlúčenín. Prístrojové vybavenie oddelenia zahŕňa: NMR (1D and 2D
experimenty), IČ spektroskópia (roztoky, kvapaliny, tuhé látky), hmotnostná spektrometria
(MALDI, EI, CI), elementárna analýza, GLC and HPLC, optická otáčavosť...

Zbierka kultúr kvasiniek je najväčšia zbierka kvasiniek všeobecného charakteru na Slovensku. Je
členom Európskeho združenia zbierok mikroorganizmov (European Culture Collections’
Organization) ako aj Svetovej federácie zbierok mikroorganizmov (World Federation of Culture
Collections). Je v nej uložených cca 3600 kmeňov kvasiniek a kvasinkovitých organizmov vrátane
kmeňov biotechnologicky významných, kmeňov izolovaných z rôznych zdrojov, kde spôsobovali
kontamináciu, kmeňov pochádzajúcich z rôznych ekologických prostredí, kmeňov so špecifickými
vlastnosťami, mutantných kmeňov, typových kmeňov a kmeňov chránených patentom. Zbierka je
pravidelne obohacovaná o čerstvé izoláty a o kmene zaujímavé z hľadiska vedy a priemyslu.
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Chemický ústav vydáva od roku 1947 časopis Chemical Papers (pôvodný názov Chemické

zvesti), ktorého publikovanie tlačenej a elektronickej formy od roku 2007 prešlo do

kompetencie vydavateľstva Springer-Verlag GmbH.

Pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferecie: Bratislava Symposium on

Saccharides, Annual Conference on Yeast.

Za svoju činnosť získal Chemický ústav viacero ocenení: Zlatá INCHEBA a Zlatý kosák na

medzinárodnom chemickom veľtrhu v Bratislave, Cena NOVTECH na rovnomennom podujatí v

Žiline, medaila GENIUS v Budapešti.

Jeho pracovníkom boli udelené prestížne vyznamenania a ocenenia ako napr. Rad Ľ. Štúra II.

triedy, Vedec roka, Technológ roka, Mladá osobnosť vedy, Cena za vedu a techniku, Charles

D. Scott Award, Patočkova medaila, Medaila Samuela Mikovíniho, Medaila Daniela Belluša,

Medaila SCHS pri SAV, Cena prezidenta SR, Cena SAV, Zlatá medaila SAV, Medaila za

podporu vedy, Eset Science Award atď.

Vedec Ing. Ján Tkáč, DrSc. získal ako prvý zo Slovenska vzácny grant od European

Research Council (ERC).



Doktorandské štúdium na Chemickom ústave 

- Chemický ústav je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou pre nasledujúce študijné programy:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

✓ Biochémia

✓ Organická chémia

✓ Fyzikálna chémia

✓ Biotechnológie

✓ Mikrobiológia

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

✓ Biochémia

✓ Organická chémia

✓ Biotechnológia

✓ Fyzikálna chémia

✓ Analytická chémia

✓ Makromolekulová chémia

Chemický ústav, Centrum glykomiky, SAV



Chemický ústav, Centrum glykomiky, SAV

Témy doktorandského štúdia na Chemickom ústave 

vypísané pre akademický rok 2021/2022



Názov témy:

Syntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátov

Školiteľ: Ing. Maroš Bella, PhD., e-mail: chemmajo@savba.sk

Študijný program: Organická chémia na FCHPT STU

Anotácia:

Syntéza indolizidínových derivátov ako účinných a selektívnych inhibítorov hydroláz z rodiny GH38. Keďže selektívna 

inhibícia α-manozidázy II vedie k potlačeniu niektorých druhov rakoviny bude preskúmaný vzťah medzi štruktúrou, aktivitou 

a selektivitou pripravených indolizidínových derivátov.   
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Názov témy:

Cielené syntézy prírodných látok a ich analógov

Školiteľ: Ing. Maroš Bella, PhD., e-mail: chemmajo@savba.sk

Študijný program: Organická chémia na FCHPT STU

Anotácia:

Vývoj nových syntetických metód organických zlúčenín založený na intramolekulovej cyklizácii hydrazínov a hydroxylamínov.

Vyvinuté transformácie budú aplikované na prípravu 3,5-disubstitovaných pyrolizidínových a indolizidínov alkaloidov, ako aj

5-azaindolizidínových skeletov.



Názov témy:

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu
chemických špecialít

Školiteľ: Ing. Marek Bučko, PhD., e-mail: chembuck@savba.sk

Študijný program: Biotechnológie na PriF UK, Biotechnológie na FCHPT STU

Anotácia:

Cieľom dizertačnej práce je získanie nových poznatkov v rámci výskumu inovovaných imobilizovaných a koimobilizovaných

celobunkových biokatalyzátorov na báze viabilných rekombinantných mikroorganizmov pre produkciu prekurzorov na syntézu

bioaktívnych látok a vývoj metód ich charakterizácie. Bude využitá kaskáda redoxných enzýmov koexprimovaných

v baktériách a tiež rekombinantné bunky s naprodukovanými jednotlivými enzýmami kaskád vrátane enzýmov zo skupiny

Baeyer-Villigerových monooxygenáz. Bunky budú stabilizované imobilizáciou a koimobilizáciou v polyelektrolytových

časticiach a kapsuliach. V spolupráci so špičkovými domácimi a zahraničnými pracoviskami budú použité pokročilé techniky

charakterizácie zmien fyziológie buniek, mikro a nanoštruktúry imobilizačných materiálov a optimalizácie biokatalytickej

účinnosti imobilizátov.
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Názov témy:

Vývoj biočipov pre biotechnologické a medicínske aplikácie

Školiteľ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., e-mail: chemjkat@savba.sk

Študijný program: biotechnológia na FCHPT STU

Anotácia:

Náplňou PhD projektu bude vývoj a konštrukcia nových biočipov umožňujúcich label aj label-free detekciu molekúl pre

biotechnologické a medicínske aplikácie. Biočipy a biosensory budú založené na microarray platforme a na optických

detekčných technikách s využitím mikrofluidiky. Vyvíjané biočipy ako súčasť červených biotechnológií budú určené najmä na

meranie glykánovej zložky proteínov (biofarmaceutiká, biomarkery).
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Názov témy:

Sledovanie biomarkerov vybraných ochorení a biologických procesov so zameraním na analýzu glykánov

Školiteľ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., e-mail: chemjkat@savba.sk

Študijný program: biochémia na FCHPT STU

Anotácia:

Tento PhD projekt bude zameraný a vývoj a aplikáciu metód pre sledovanie biomarkerov vybraných ochorení a biologických

procesov pomocou proteínových a glykoproteínových biočipov využívajúcich lektíny a protilátky. Použité budú taktiež metódy

hmotnostnej spektrometrie a bioinformatika. Vyvinuté metódy sa použijú pri výskume glykoproteínových a glykánových

biomarkerov tehotenskej cukrovky a taktiež pri sledovaní glykozylácie kmeňových buniek pre medicínske využitie, najmä pre

potreby regeneratívnej medicíny.
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Názov témy:

Sledovanie glykozylácie kmeňových buniek

Školiteľ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., e-mail: chemjkat@savba.sk

Študijný program: biochémia na PriF UK, biotechnológie na PriF UK

Anotácia:

Vypracovanie a aplikácia metódy na sledovanie glykozylácie kmeňových buniek pre medicínske využitie, najmä pre potreby

regeneratívnej medicíny. Využívať sa budú moderné analytické prístupy a techniky ako napríklad proteínová, glykoproteínová

a lektínová microarray, a hmotnostná spektrometria.
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Názov témy:

Biomarkery tehotenskej cukrovky

Školiteľ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., e-mail: chemjkat@savba.sk

Študijný program: biochémia na PriF UK, biotechnológie na PriF UK

Anotácia:

Identifikácia potencionálnych biomarkerov tehotenskej cukrovky umožňujúcich včasnú diagnostiku a prognózu, a to najmä

proteínových, glykoproteínových a glykánových. Výskum a vývoj bioanalytických metód pre ich sledovanie ako napríklad

proteínová, glykoproteínová a lektínová microarray, a hmotnostná spektrometria. Zhodnotenie aplikovateľnosti v diagnostike.
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Názov témy:
Vplyv biostimulantov na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu

Školiteľ: RNDr. Karin Kollárová, PhD., e-mail: chemkari@savba.sk

Študijný program: Biotechnológie na PriF UK a FCHPT STU; Fyziológia rastlín na PriF UK

Anotácia:
Dizertačná práca bude zameraná na využitie biostimulantov (napr. kvasiniek a nimi produkovaných látok) pri zvyšovaní
vitality a ochrany rastlín rastúcich v environmentálnom strese. Na porovnanie základných štruktúrnych, morfologických a
fyziologických charakteristík rastlín rastúcich v kontrolných podmienkach a pod vplyvom stresu sa využijú rôzne
mikroskopické techniky a dostupné fyziologické, štruktúrne, biochemické a proteomické analýzy.
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Názov témy:

Mapovanie glykozylačných zmien v procesoch dedičných metabolických ochorení

Školiteľ: RNDr. Ján Mucha, CSc., e-mail: chemjmuc@savba.sk

Študijný program: Biochémia na PriF UK

Anotácia:

1. štúdium štruktúrnych zmien glykokonjugátov v procesoch metabolických ochorení, najmä vrodených dedičných porúch 

glykozylácie (CDG) a lyzozomálnych ochorení (LSD); 

2. Inovatívny prístup v diagnostike vedúcej k identifikácii klinicky a prognosticky relevantných glyko-biomarkerov týchto 

ochorení s využitím najmodernejších prístupov hmotnostnej spektrometrie – glykomiky a glykoproteomiky a sekvenovania

– glykogenomiky
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Názov témy:

Pomocné xylánolytické enzýmy

Školiteľ: Mgr. Vladimír Puchart, PhD., e-mail: chempuk@savba.sk

Študijný program: biotechnológie na PriF UK a FCHPT STU, biochémia na PriF UK a FCHPT STU

Anotácia:

1. Objasniť príčinu štruktúrnej rozmanitosti mnohých pomocných xylánolytických enzýmov – beta-xylozidáz, alfa-L-

arabinofuranozidáz, alfa-glukuronidáz a acetylxylánesteráz;

2. Výskum substrátovej špecificity rôznych pomocných xylánolytických enzýmov;

3. Objasnenie vzťahu medzi štruktúrou týchto enzýmov, ich substrátovou špecificitou a biologickou funkciou
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Názov témy:

Manánolytické acetylesterázy

Školiteľ: Mgr. Vladimír Puchart, PhD., e-mail: chempuk@savba.sk

Študijný program: biotechnológie na PriF UK a FCHPT STU, biochémia na PriF UK a FCHPT STU

Anotácia:

1. Štúdium substrátovej a pozičnej špecificity rôznych hemicelulolytických i nehemicelulolytických zcetylesteráz na

acetylovaných manánoch;

2. Vyhľadávanie nových enzýmov deesterifikujúcich rastlinné manány;

3. Objasnenie ich úlohy v rozklade týchto hemicelulóz, predovšetkým s ohľadom na spoluprácu s ďalšími manánolytickými

enzýmami



Názov témy:

Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune

Školiteľ: Mgr. Vladimír Puchart, PhD., e-mail: chempuk@savba.sk

Študijný program: biotechnológie na PriF UK a FCHPT STU, biochémia na PriF UK a FCHPT STU

Anotácia:

1. V genóme drevokaznej huby Schizophyllum commune identifikovať gény kódujúce nové domnelé hemicelulolytické

enzýmy;

2. Heterológna expresia týchto génov, izolácia a purifikácia ich proteínových produktov;

3. Štúdium katalytických vlastností týchto proteínov a ich úlohy v rozklade rastlinných hemicelulóz

Chemický ústav, Centrum glykomiky, SAV



Názov témy:

Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz

Školiteľ: Mgr. Vladimír Puchart, PhD., e-mail: chempuk@savba.sk

Študijný program: biotechnológie na PriF UK a FCHPT STU, biochémia na PriF UK a FCHPT STU

Anotácia:

1. Vyhľadávanie nových, doteraz neznámych enzýmov podieľajúcich sa na rozklade bunkových stien rastlín;

2. Podrobné štúdium katalytických vlastností už známych, ale nedostatočne charakterizovaných enzýmov rozpadu

rastlinných bunkových stien;

3. Objasnenie vzťahu medzi katalytickými vlastnosťami týchto enzýmov a ich úlohou v enzýmovom rozklade

lignocelulózových materiálov
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Názov témy:

Multiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínov

Školiteľ: Ing. Vladimír Sládek, PhD., e-mail: chemvlsl@savba.sk

Študijný program: Fyzikálna chémia na FCHPT STU

Anotácia:
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•Práca predpokladá tvorivý príspevok v rozvoji súčasne dostupnej metodiky na
analýzu štruktúry a dynamiky proteínov. Multiškálovosť témy spočíva v použití
metodiky popisu proteínu, založenej na výpočtoch z prvých princípov (ab
initio), klasickej (atomistickej) molekulovej dynamiky (MD) a teórie grafov
(network modely).
•Akcent bude kladený predovšetkým na vytvorenie a testovanie network
modelov nadväzujúcich na informácie získané z ab initio výpočtov a MD
simulácií. U uchádzača sa predpokladá zvládnutie samotných ab initio výpočtov
na elementárnej teoretickej báze a počas práce sa oboznámi so špeciálnymi
kvantovochemickými technikami (najmä rôzne variácie FMO – Fragment
Molecular Orbital).
•Praktické aplikácie týchto metód sú orientované na, okrem iného,
identifikovanie kľúčových aminokyselín pri viazaní ligandov do enzýmov,
interakcie signálnych proteínov napr. v imunitných signálnych kaskádach a pod.
Ďalším priestorom pre aplikácie je popis tzv. protein foldingu, t.j. procesu,
keď sa v proteínovej molekule formuje sekundárna a terciárna štruktúra.



Názov témy: 

Diagnostika nádorových ochorení stanovením zmien glykánov

Školiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc., e-mail: chemtkac@savba.sk

Študijný program: Biotechnológie na PriF UK a FCHPT STU, Biochémia na PriF UK a FCHPT STU

Anotácia:

V práci pôjde o aplikáciu nanotechnológií za účelom prípravy rôznych bioanalytických zariadení. Rôzne typy bioanalytických

zariadení budú dizajnované s využitím imobilizovaných protilátok, komerčne dostupných lektínov, umelých/rekombinantných

lektínov v rámci spolupráce s viacerými partnermi. Takéto zariadenia budú následné využité na analýzu sér pacientov

s rôznymi nádorovými ochoreniami, prípadne na analýzu exozómov izolovaných z týchto vzoriek.
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Ďakujeme za Vašu pozornosť 

a tešíme sa na Vás na online stretnutí ;)


