
Popredné výskumné 
pracoviská STU

Charakteristika hlavných činností:  
Výskum v tejto oblasti sa zameriava 
na prípravu celobunkových a enzýmových 
biokatalyzátorov, prípravu rekombinant-
ných biokatalyzátorov, kombinovanú 
chemo-biokatalýzu, aplikácie biokatalyzá-
torov pri príprave špeciálnych chemikálií, 
imobilizácie biokatalyzátorov, farmaceutické 
biotechnológie a redoxnú biokatalýzu. Vý-
sledky a skúsenosti v tejto oblasti sú využi-
teľné na prípravu selektívnych producentov 
a biokatalyzátorov využiteľných pri príprave 
prekurzorov chemického a farmaceutického 
priemyslu, ako aj príprave antigénov a látok 
s vysokou pridanou hodnotou použiteľných 
vo farmácii, medicíne a potravinárstve. 

Prístrojové vybavenie: 
 • fermentory New Brunswic BioFlo115 – 

7 fermentorov s objemom od 0,5 do 12 l 
s automatickou reguláciou a vzorkovaním,

 • mikrobioreaktory DasGip – 4 fermentory 
s objemom od 50 do 250 ml s automatic-
kou reguláciou a vzorkovaním,

 • plynové chromatografy Agilent FID a MS 
detektor na kvalitatívnu a kvantitatívnu 
analýzu fermentačných médií, metaboli-
tov a stopovú analýzu,

 • mikrofiltračné a ultrafiltračné jednotky 
Akta Flux S – laboratórne zariadenie 
na separáciu biomasy a proteínov po fer-
mentácii,

 • UV/VIS fluorescence spektrometer 
BIOTEC platničkový reader na meranie pri 
odlišných vlnových dĺžkach a florescencii,

 • HPLC Agilent s UV/VIS a RI detektorom 
na analýzu mikrobiálnych produktov 
a metabolitov,

 • lyofilizátor Leybold-Heraeus na koncen-
tráciu biochemikálií a sušenie mikrobiál-
nych kultúr,

 • anaeróbny box Bactron na prácu 
s anaeróbnymi mikroorganizmami,

 • Isotachophoresis Labeco na analýzu 
organických kyselín a iónov v kultivačných 
médiách,

 • UV/VIS spektrofotometer Agilent na me-
ranie spektier a enzýmovú kinetiku,

 • mikroskop Kvant na klasickú a florescent-
nú mikroskopiu, 

 • laminárny microbiologický box Ekokrok 
na sterilnú prácu s mikroorganizmami,

 • Thermocykler Eppendorf (PCR), elektro-
forézy Consort na emlyfikáciu a analýzu 
DNA,

 • -80 °C mraziaci box Thermo na dlhodobé 
uchovávanie mikroorganizmov a enzý-
mov,

 • ultracentrifúga Hitachi na izoláciu  
proteínov,

 • kontinuálny dezitegrátor buniek – dezi-
tegrácia buniek v kontinuálnom móde.

 • ÄKTA purifier chromatografický systém 
– nízkotlaké chromatografické separácie 
proteínov,

 • nano-, ultra-, mikrofiltračná jednotka – 
purifikácia a odsoľovanie vzoriek.
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