
Ocenenia 

 Ústav lekárskej a klinickej biochémie 
 

1 
 

Za vedecko-výskumnú činnosť 

2021 – Inovácia Slovenska 2021 

V tomto roku je víťazom v kategórii „Inovácia Slovenska 2021“ biomedicínsky projekt 

„MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného 

embrya pre IVF proces“. Prezentovaná inovatívna diagnosticko-prediktívna metóda vznikla 

na základe spolupráce UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty 

Ústavu lekárskej  a klinickej biochémie, SAFTRA BIOMai, 

Gynekogicko-pôrodníckej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach, 

Centra asistovanej reprodukcie Gyncare a.s. v Košiciach,  UK, 

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie a MU, 

Středoevropský technologický institut CEITEC v Brne. 

Medzinárodna sprolupráca vyústila do podania medzinárodnej 

patentovej prihlášky PC/SK2021/050004: Spôsob neinvazívneho 

testovania úspešnosti in vitro fertilizčného procesu. Cenu za 

transfer technológií na Slovensku udeľuje Centrum vedecko-

technických informácií SR (CVTI SR).  Ceny boli odovzdané v rámci 

konferencie COINTT - Cooperation Inovation Technology Transfer, 

ktorá sa konala 19.-21.10.2021 na FIIT Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. Viac aj na stránke UPJŠ. 

Pri  tvorbe inovačnej diagnosticko-prediktívnej metódy, výraznou mierou prispeli pracovníci 

Ústavu lekárskej a klinickej biochémie. Pracovníci ústavu – docenti, vedeckí pracovníci, 

doktorandi pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. sa  aktívne podieľali takmer 4 roky 

na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov, pričom projekt VEGA 1/0620/19 pod 

vedením doc. RNDr. Miroslavy Rabajdovej PhD. bol pre inováciu kľúčový.  

Vďaka víťaznému projektu „môže byť aj na Slovensku riešenie umelého oplodnenia posunuté 

o ďalší odborný krok vyššie (tasr, https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021102100000300). 

https://cointt.sk/
https://www.upjs.sk/pracoviska/tip/aktuality/25862/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021102100000300
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2021 – ocenenie časopisu CEOG za najlepší príspevok 

 
 

Dear Dr. Birková, 

 

Thank you very much for choosing Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology (CEOG) to pu

blish your work. To acknowledge the authors' contribution and to recognize their 

outstanding scientific accomplishments, we set up “2021 CEOG Best Paper Awards”.  

 

All papers published in 2019 are eligible to compete for the awards. After rounds of careful evaluation

 and voting by the Selection Committee, which was composed of CEOG Editorial   Board Members an

d Chaired by the Editor-in-Chief,  

two papers won the Award after taking into consideration: 

(1) Scientific rigor; (2) Significance; (3) Originality.  

 

We are very pleased to inform you that your published paper titled “Telocytes: a brief review for the   

obstetrics/gynecology clinician” has been selected to receive the 2021 CEOG Best Paper Awarlishment.   

We congratulate you on your hard work and wish you every success in the coming new year.  

 

Best wishes,  

On behalf of the CEOG Editorial Office  

Ms. Lily Cheng 

Assistant Editor  

CEOG (https://ceog.imrpress.com/EN/0390-6663/home.shtml )  

  

https://ceog.imrpress.com/EN/0390-6663/home.shtml
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2019 – cena EFLM 

Vedecko-výskumná činnosť mladej vedeckej 

pracovníčky ústavu – RNDr. Ivany Špakovej 

PhD. bola  Európskou spoločnosťou pre 

laboratórnu medicínu ocenená - EFLM 

Bursary for Young Students – 23rd IFCC-

EFLM (2019) ako jediná zo Slovenska 

v rámci mladých vedcov z celej Európy. 

Ocenenie bolo odovzdané v rámci úvodnej 

prednášky na európskom kongrese EFLM, 

ktorý bol v Barcelóne  v máji 2019.  
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2017 – cena EFLM 

Vedecko-výskumná činnosť mladej pracovníčky ústavu – 

RNDr. Miroslavy Rabajdovej PhD. bola  Európskou 

spoločnosťou pre laboratórnu medicínu ocenená - EFLM 

Bursary for Young Students – 22rd IFCC-EFLM (2017) ako 

jediná zo Slovenska v rámci mladých vedcov z celej Európy. 

Ocenenie bolo odovzdané v rámci úvodnej prednášky na 

európskom kongrese EFLM, ktorý bol v Aténach  v máji 

2017. 
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2016 - Súťaž mladých onkológov Slovenska  

RNDr. Miroslava Rabajdová PhD., získala 1. miesto v kategórií vedecko-výskumný 

pracovník do 35 rokov. 

 

 


