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Miesto realizácie projektu SR/Banskobystrický kraj/Banská Štiavnica 
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Doména inteligentnej špecializácie  Zdravé potraviny a životné prostredie 

Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

A02 – Lesníctvo a ťažba dreva 

Funkčné väzby Funkčná väzba: C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku 
 

1. Priradenie k produktovej línii domény „Zdravé potraviny a životné prostredie“ 
Projekt je zameraný na získanie vysokokvalifikovaného pracovníka zo zahraničia pre pôsobenie 

v SR. 

a) Vo vzťahu k doméne „Zdravé potraviny a životné prostredie“ obsahové zameranie 
projektu napĺňa produktovú líniu „Biologicky a biotechnicky orientované systémy 
ochrany lesa“, spadajúcu do rozvojového trendu „Komplexné technológie a systémy 
znižovania negatívnych dopadov pôdohospodárskej činnosti na životné prostredie, 
ochranu a udržateľné využívanie pôdy a vody v meniacich sa klimatických 
podmienkach“. 

b) Prepojenie na túto produktovú líniu zabezpečuje hlavná výskumno-vývojová línia 
projektu „Rozvoj biologicky a biotechnicky orientovaných systémov ochrany lesov 
pred domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami“, ktorá zahŕňa výskum a 
vývoj metód integrovanej ochrany lesa zameranej na biologické a biotechnologické 
metódy, explicitne vymenované v názve produktovej línie.   

KARTA PROJEKTU 



 

 

2. Väzba plánovaného výskumu a vývoja na odvetvie v rámci hlavných SK NACE  
 

a) V rámci domény „Zdravé potraviny a životné prostredie“ má obsahové zameranie 
projektu priamu väzbu na odvetvie SK NACE A02 – Lesníctvo a ťažba dreva. 

b) Prepojenie produktovej línie a výskumno-vývojovej témy projektu na uvedené odvetvie 
SK NACE v intenciách priorít inteligentnej špecializácie spočíva v zavádzaní „technológií 
a systémov na znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií 
poľnohospodárskej pôdy a lesov súvisiacich s klimatickou zmenou“ (SK NACE str. 22) 
zameraním na „efektívnejšie využívanie lesa“ (Technologické priority, RIS3 SK str. 45), 
so zámerom podporiť efektívne a zároveň udržateľné využívanie prírodných zdrojov, 
zlepšiť ekonomickú stabilitu a konkurencieschopnosť lesných podnikov, udržať 
zamestnanosť na vidieku, a prispieť k zlepšeniu kvality života spoločnosti. 

3. Identifikácia väzby projektu na súbor politík RIS3 SK  
a) Projekt má väzbu na aktivitu RIS3 SK 4.6.2. „Vytvorenie podmienok pre návrat 

vysokokvalifikovaných pracovníkov po absolvovaní praxí a stáží v zahraničí späť na 
Slovensko a pre získanie vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia pre 
pôsobenie v SR“. 

b) Navrhnutý projekt počíta so získaním jedného vysokokvalifikovaného pracovníka zo 
zahraničia (Českej Republiky) pre pôsobenie v SR. Tým prispieva k tvorbe silných 
medzinárodných tímov a zlepšovaniu kvality ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko. 
 

 

PREDMET VÝSKUMU 

o Biologické a biotechnické metódy ochrany lesa, ktoré by mohli efektívne nahradiť chemické prípravky v 
lesníctve. Podporiť dostupnosť a aplikovateľnosť entomopatogénnych organizmov v biologickej 
a biotechnickej ochrane proti vybraným druhom škodcov. Podpora špičkového medzinárodného tímu pre 
oblasť biologických a biotechnických metód ochrany lesa. Realizácia terénnych ako aj laboratórnych testov. 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o Komplexný návrh integrovanej ochrany lesa proti mníške veľkohlavej, zahrňujúci využitie hubového patogéna E. 

maimaiga, aplikovateľný aj pre iné druhy domácich a nepôvodných listožravých škodcov.  

o Komplexný návrh integrovanej ochrany lesa proti lykožrútovi smrekovému, zahrňujúci využitie B. bassiana, 

aplikovateľný aj pre iné druhy domácich a nepôvodných podkôrnych škodcov. 

o Komplexný  návrh integrovanej ochrany lesa proti tvrdoňovi smrekovému, zahrňujúci využitie B. bassiana, 

aplikovateľný aj pre iné druhy domácich a nepôvodných škodcov sadeníc. 

o Komplexný návrh integrovanej ochrany lesa proti podkôrnemu hmyzu s využitým najnovších bio-technickým 

metód ochrany lesa. 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

o Výskum využitia novej entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v boji s listožravými druhmi škodcov.  

o Nový typ nosiča vhodný na stabilizáciu a rozširovanie huby Beauveria bassiana (očakáva sa podanie patentu). 

o Nové typy lapacích zariadení využiteľných v bio-technickej ochrane lesa.  

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Národné lesnícke centrum 
 
Výskumná aktivita 1 -   

Partner 1 - irelevantné 
 

 



 

 

 
 

313X53100001 - Expertný dohľad nad výskumom biologických a 
biotechnických metód ochrany lesov pred domácimi a 
nepôvodnými (inváznymi) organizmami 
 
Cieľom aktivity bude expertný dohľad nad výskumom biologických 
a biotechnických metód ochrany lesov pred domácimi a 
nepôvodnými (inváznymi) organizmami. 
 
Výskumná aktivita 2 -   
313X53100002 - Rozvoj biologických metód ochrany lesov pred 
domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami 
 
Téma 1 - Monitoring výskytu entomopatogénov a 
antagonistických húb v lesných ekosystémoch Slovenska.  
 
Na vybraných lokalitách v rôznych biotopoch a ekosystémoch sa 
individuálnym zberom budú zbierať živé a mŕtve larvy a imága 
hmyzu, pričom sa bude jednať výlučne o hlavné hospodárske 
druhy škodcov (Scolytinae, Erebidae a pod.). Výskum sa zameriava 
na hospodársky najvýznamnejšie, domáce a invázne druhy hmyzu. 
Budú vykonané všetky opatrenia tak, aby pri zbere nebol 
odchytený žiadny chránený druh (v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. 
z. Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich predpisov). Larvy 
budú determinované a následne budú chované v plastových 
boxoch a na listoch lesných drevín prípadne na umelých živných 
médiách. Mŕtve larvy budú pravidelne zbierané, preparované a 
bude sa zisťovať prítomnosť všetkých druhov entomopatogénnych 
organizmov pomocou svetelného a fázového mikroskopu pri 200 
až 500 násobnom zväčšení. Tak sa určí špecifickosť vybraných 
skupín entomopatogénnych organizmov pre jednotlivé druhy 
hmyzích škodcov, resp. taxonomicky a ekologicky (topicky, 
troficky) blízke skupiny hmyzích škodcov. Podobne sa v teréne 
budú sa zbierať vzorky obsahujúce fytopatogénne organizmy a 
budú v čistých kultúrach determinovať a separovať jednotlivé 
druhy. Budú sa hľadať antagonistické huby, ktorých efektívnosť sa 
následne overí v ďalších pokusoch. 
 
 
 
Téma 2 -  Overenie biologickej účinnosti najnádejnejších 
kandidátov v laboratórnych a terénnych podmienkach. 
 
Rôzne entomopatogénne organizmy a antagonistické huby budú 

testované proti podkôrnikom (Scolytinae), tvrdoňovi smrekovému 

(Hylobius abietis), listožravým škodcom a vybraným druhom 

parazitických húb v rozličných podmienkach simulovaných v 

laboratóriu. Pre výskum budú použité kmene komerčne dostupné 

a tiež kmene ktoré sa získali predchádzajúcim výskumom. 

Najlepšie kmene budú vybrané a odporúčané na použitie 

v terénnych testoch. V terénnych podmienkach sa overí účinnosť 

metód aplikácie entomopatogénnych organizmov 

a antagonistických húb a navrhne sa vhodná metóda ich aplikácie. 

Niektoré organizmy preukázali dostatočnú biologickú účinnosť 

v laboratórnych podmienkach. Pri ich testovaní v terénnych 



 

 

 

podmienkach však nedokázali prežiť náročné podmienky 

prostredia. Z tohto dôvodu nedošlo k ich prenosu do populácie 

hostiteľa v potrebnom rozsahu. V rámci projektu budú použité 

špeciálne typy nosičov upravených na aplikáciu 

entomopatogénnych organizmov a antagonistických húb.  

 
Výskumná aktivita 3 -   
313X53100003 - Rozvoj biotechnických metód ochrany lesov pred 
domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami 
 
Cieľom aktivity je získať nové poznatky o možnostiach vylepšenia 

existujúcich, a vývoja nových biotechnických metód ochrany lesov 

pred domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami. 

 

Výskum bude zameraný na testovanie nových aktívnych látok zo 

skupín atraktantov, anti-atraktantov, repelentov a antifeedantov 

na jednotlivé skupiny škodcov formou rôznych typov bioassay v 

kontrolovaných podmienkach klimatizovaných miestností ako aj v 

podmienkach terénnych pokusov. Z časti sa bude jednať o výskum 

a vývoj metód integrujúcich biologické a biotechnické metódy 

ochrany lesa, napríklad metódy využitia feromónových lapačov 

ako zdroja infekcie.  

Samotnému výskumu budú predchádzať chemické analýzy 
potrebné pre identifikáciu nových zložiek aktívnych látok a ich 
nosičov. V testoch sa budú používať jednak komerčne získané 
komponenty, jednak látky získané predchádzajúcim výskumom.  

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci – Národné lesnícke centrum 
 
 
webové sídlo – www.nlcsk.org 

 

   Partner 1 - irelevantné 

 

   webové sídlo 
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