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Zmluva o efektívnej spolupráci pri riešení projektu Ministerstva obrany SR 
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení jeho 

neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade so zákonom č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky  

(ďalej len „zmluva“) 

 

Číslo zmluvy hlavného partnera: ZO_169/2023 

Číslo zmluvy partnera: 197/NLC/2022  
 

I.  
Zmluvné strany 

 
 Hlavný partner:  

Názov: Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 
Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ 

Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:  
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ 

IČO: 31577920 
DIČ: 2020475479 

IČ DPH: SK2020475479 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN: SK94 8180 0000 0070 0063 0688 
 

(ďalej len „hlavný partner“ alebo aj ako len 

„Vojenské lesy a majetky SR, š. p.“) 

 

a 

Partner: 
Názov: Národné lesnícke centrum 

Sídlo: T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen 
Štatutárny orgán: Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ 

Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy:  
Ing. Jozef Vakula, PhD.  

IČO: 42 001 315 
DIČ: SK2022091027 

IČ DPH: 2022091027 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0048 3956 

 
(ďalej len „partner“ alebo aj ako len „Národné 

lesnícke centrum“)  
 

 

Hlavný partner a partner sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ alebo aj ako „partneri“. 
 

 
   II.  

                                                             Všeobecné ustanovenia 

1. Uzatvorením zmluvy preukazujú zmluvné strany svoj spoločný záujem na vytvorení partnerstva 
v oblasti výskumu a táto bude základným východiskom pre ďalšiu spoluprácu partnerov pri 

konkrétnom výskumnom projekte a spoločných aktivitách zameraných na dosiahnutie dohodnutých 
cieľov. 

2. V rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) hlavný 
partner podal na MO SR žiadosť o dotáciu, za účelom dosiahnutia cieľov projektu „Znižovanie 

environmentálnej záťaže pri pôsobení ozbrojených síl – výskum nových ekologických metód boja so 

škodcami lesa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.“ (ďalej len „projekt“).  
Keďže predmetná žiadosť hlavného partnera bola zo strany MO SR schválená,  medzi MO SR 

a hlavným partnerom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie, na základe ktorej MO SR 
poskytne hlavnému partnerovi dotáciu na riešenie projektu (ďalej len „hlavná zmluva“). 
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3. Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej medzi hlavným partnerom a partnerom je stanovenie  

vzájomných práv a povinností partnerov a ostatných zmluvných podmienok súvisiacich s realizáciou 
aktivít projektu za účelom dosiahnutia cieľov projektu.   

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú konať pri realizácii aktivít projektu s odbornou starostlivosťou tak, aby 

bola zabezpečená realizácia plánovaných aktivít v zmysle hlavnej zmluvy, a to najneskôr do uplynutia 
doby určenej na realizáciu aktivít podľa indikatívneho harmonogramu (časového rámca) projektu. 

Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú realizovať aktivity projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ projektu. 
 

 

           III.  
         Účasť partnera na projekte 

 
1. Hlavný partner sa zaväzuje, že na základe tejto zmluvy v súlade s hlavnou zmluvou a rozpočtom 

projektu (príloha č. 3 zmluvy) poskytne partnerovi jemu prislúchajúcu časť dotácie, výška ktorej je 
v rozpočte projektu určená podľa rozsahu partnerom realizovaných aktivít projektu. Partner sa 

zaväzuje realizovať aktivity projektu v rozsahu určenom samotným projektom (opis projektu) a jeho 
harmonogramom (príloha č. 2 zmluvy).  

2. Na  základe  schváleného  rozpočtu  projektu  suma  pridelená  partnerovi  na  celé obdobie riešenia 

projektu je 115 600,- € /slovom: stopätnásťtisícšesťsto eur/. 
 

3. Financovanie projektu sa uskutočňuje podľa plánovaného harmonogramu prevodom finančných 
prostriedkov z účtu hlavného partnera  na účet partnera a to do 14 dní odo dňa obdržania dotácie z 

MO SR na účet hlavného partnera. 

4. Finančné prostriedky na riešenie projektu môže hlavný partner poskytnúť vždy maximálne na obdobie 

jedného rozpočtového roka, v rámci ktorého sa tieto musia vyčerpať a spotrebovať výlučne za účelom 
ich využitia na dosiahnutie cieľov projektu. 

5. Hlavný partner sa zaväzuje, že poskytne partnerovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na realizáciu aktivít 

projektu, ktoré partner realizuje v zmysle hlavnej zmluvy a opisu projektu. 

6. Partner berie na vedomie, že dotácia (každá jej časť), je finančným prostriedkom vyplateným zo 

štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a 
vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v hlavnej zmluve, v 

právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ. 

 

IV. 

Vzťahy medzi zmluvnými stranami a MO SR  

 

1. MO SR  zastupuje finančné záujmy Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že MO SR   
nezodpovedá za konanie zmluvných strán ani za žiadne dojednania medzi zmluvnými stranami. 

2. Hlavný partner vo vzťahu k MO SR v plnom rozsahu zodpovedá za koordináciu a riadenie  aktivít projektu 
a za plnenie povinností partnera vyplývajúcich z jeho účasti na projekte v súlade s touto zmluvou 

a hlavnou zmluvou. Tým nie je dotknutá zodpovednosť partnera voči hlavnému partnerovi. 

3. Uzatvorením tejto zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera voči MO SR v zmysle 

hlavnej zmluvy, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa 

dotácie za projekt. 
 

 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

1. Hlavný partner a partner sa uzatvorením tejto zmluvy stávajú spolurealizátormi projektu, t. j. partner 
zodpovedá voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít projektu, ku ktorým sa zaviazal v zmysle tejto 
zmluvy.  
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2. Uzatvorením tejto zmluvy  sa partner zaväzuje všetky jemu zverené aktivity projektu realizovať  v zmysle 

projektu a za podmienok stanovených touto zmluvou, ako aj znášať s tým súvisiacu zodpovednosť. 

Zodpovednosť hlavného partnera voči MO SR  za dosiahnutie cieľov projektu za účasti partnera v súlade 
s hlavnou zmluvou a touto zmluvou, tým nie je dotknutá. 

3. Hlavný partner sa zaväzuje: 
 

a) zabezpečiť prípravu, riadenie a koordináciu realizácie projektu, v dôsledku čoho má hlavný partner 
postavenie koordinátora projektu,  

b) zabezpečiť poskytnutie dotácie partnerovi v súlade s touto zmluvou a hlavnou zmluvou,  
c) organizačno-technicky a personálne zabezpečiť príslušné procesy riadenia, resp. koordinácie 

realizácie projektu, 

d) plniť povinnosti vyplývajúce pre prijímateľa dotácie z hlavnej zmluvy,  
e) riešiť prípadné nedostatky, na ktoré upozorní partner, a ktorých riešenie je v kompetencii hlavného 

partnera v súlade s touto zmluvou, 
f) poskytovať partnerovi informácie o projekte, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na realizáciu 

aktivít projektu partnerom. 
 

4. V nadväznosti na odsek. 3 písm. a) tohto článku zmluvy   partner súhlasí s tým, že hlavný partner ako 
koordinátor projektu zastupuje zmluvné strany  v súvislosti s realizáciou projektu, a to: 

a) voči MO SR  vo všetkých otázkach, ak sa výslovne zmluvné strany nedohodnú inak, 

b) voči tretím osobám pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutím dotácie a 
to podľa podmienok tejto a hlavnej zmluvy.   

 
5. Dojednaním uvedeným v odseku 4. tohto článku zmluvy nie je dotknutá komunikácia zmluvných strán                              

s dodávateľmi, ani samotné uzatváranie zmlúv zmluvnými stranami s dodávateľmi, resp. oprávnenie 
partnera uzatvárať zmluvy s tretími stranami a následná úhrada výdavkov partnera voči tretím osobám 

(napr. v rámci zmluvných vzťahov partnera s dodávateľmi alebo zamestnancami partnera).    
 

6. Partner sa zaväzuje: 

a) oboznámiť sa s obsahom hlavnej zmluvy, nakoľko s ňou táto zmluva úzko súvisí  a vyplývajú z nej 

pre partnera práva a povinnosti (za týmto účelom je hlavný partner povinný odovzdať partnerovi 
hlavnú zmluvu a to buď jej elektronickú verziu zaslanú na emailovú adresu: nlc@nlcsk.org a 

jozef.vakula@nlcsk.org, alebo jej papierovú verziu zaslanú na adresu sídla partnera), 
b) akceptovať hlavného partnera ako koordinátora projektu v rozsahu jeho  oprávnení, a z toho 

vyplývajúcich povinností voči MO SR,   
c) akceptovať a realizovať usmernenia a pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít 

projektu a jeho finančnému riadeniu, ak usmernenia a pokyny hlavného partnera nie sú v rozpore 

s ustanoveniami tejto zmluvy. V prípade rozporu je na takýto rozpor partner povinný upozorniť 
hlavného partnera bezodkladne po doručení usmernenia a pokynu, inak sa má za to, že s ich 

obsahom súhlasí a zaväzuje sa podľa nich postupovať bez výhrad, 
d) zabezpečiť realizáciu jemu prislúchajúcich aktivít projektu v súlade s hlavnou zmluvou a touto 

zmluvou, opisom projektu a harmonogramom projektu, 
e) použiť poskytnutú dotáciu výlučne v súlade s „Podmienkami použitia poskytnutých finančných 

prostriedkov dotácie na výskum a vývoj“, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy,  
f)  bezodkladne vrátiť na účet hlavného partnera SK59 8180 0000 0070 0066 4589 nepoužité finančné 

prostriedky dotácie v termíne do 5.decembra príslušného roku. 

 
7. Zmluvné strany sú si navzájom povinné poskytnúť súčinnosť za účelom dosiahnutia cieľov projektu 

a naplnenia predmetu tejto zmluvy.  Hlavný partner sa v tejto súvislosti zaväzuje bezodkladne predložiť 
partnerovi: 

 
a) hlavnú zmluvu do 3 /slovom: troch/ dní odo dňa jej uzatvorenia a tiež informovať partnera 

o nadobudnutí účinnosti zmluvy a to v deň nadobudnutia účinnosti hlavnej zmluvy ako aj 
bezodkladne ho informovať o jej prípadných zmenách  pričom zmena hlavnej zmluvy zahŕňa aj 

zmenu projektu, keďže sa realizuje na základe hlavnej zmluvy,  

b) usmernenia a pokyny MO SR  v súvislosti s projektom bezodkladne po tom, ako boli doručené 
hlavnému partnerovi,  

c) na požiadanie partnera jeho požiadavku, dopyt  MO SR a v rámci vlastných možností vyplývajúcich 
z hlavnej zmluvy  zabezpečiť ich vybavenie. 

mailto:nlc@nlcsk.org
mailto:jozef.vakula@nlcsk.org
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Partner sa v tejto súvislosti zaväzuje: 

a) poskytovať hlavnému partnerovi súčinnosť pri realizácii aktivít projektu tak, aby nebol dôvod na 

nedosiahnutie cieľa projektu, a to z vlastnej iniciatívy alebo na základe požiadavky hlavného 
partnera alebo MO SR,  

b) zúčastňovať sa na rokovaniach v súvislosti s realizáciou projektu podľa požiadaviek hlavného 
partnera, pričom hlavný partner sa zaväzuje informovať partnera o rokovaní aspoň tri dni vopred. 

 
8. Hlavný partner ako koordinátor realizácie projektu je oprávnený kontrolovať dodržiavanie povinností 

partnera vo vzťahu k projektu, najmä vykonávať kontrolu dodržiavania rozpočtu a harmonogramu 
projektu, ako aj všetky ostatné podmienky a povinnosti, ktoré vyplývajú partnerovi z plnenia tejto zmluvy 

a/alebo hlavnej zmluvy. Partner je povinný umožniť výkon takejto kontroly. 

9. Hlavné aktivity projektu a zodpovednosť partnerov: 

Názov aktivity Zodpovednosť 

1.1 Overenie pôsobenia gama radiácie na fertilitu a 

vitalitu lykožrúta smrekového Ips typographus 
Vojenské lesy a majetky SR, š. p./ Národné 

lesnícke centrum 

1.2 Overenie laboratórneho chovu  lykožrúta bukového 

Taphrorychus bicolor za účelom produkcie imág pre 
možné využitie SIT metódy 

Vojenské lesy a majetky SR, š. p./ Národné 

lesnícke centrum 

1.3 Overenie laboratórneho chovu  inváznej bzdochy 

sietničky dubovej Corythucha arcuata za účelom 
produkcie jedincov pre budúce využitie SIT metódy 

Vojenské lesy a majetky SR, š. p./ Národné 

lesnícke centrum 

2.1 Výskum využitia entomopatogénnej huby Beauveria 
bassiana proti tvrdoňovi smrekovému Hylobius abietis 

Vojenské lesy a majetky SR, š. p./ Národné 
lesnícke centrum 

 

  

VI. 

Príspevky na 
náklady projektu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom spolufinancovaní projektu poskytnutím materiálnych, 
technických ľudských a ďalších zdrojov,  na vytvorení ktorých sa budú podieľať preukázateľnými 

a oprávnenými nákladmi  podľa rozpočtu uvedeného v žiadosti o dotáciu a v hlavnej zmluve 
v nasledujúcom členení: 

 

 Žiadaná dotácia: Spolufinancovanie: 

Celkové náklady projektu : 130 000,- Eur 0,- Eur 

Hlavný partner :  14 400,- Eur 0,- Eur 

Partner : 115 600,- Eur 0,- Eur 

 

Spolufinancovanie je závislé od miery intenzity štátnej pomoci poskytnutej každému z partnerov podľa 

zaradenia do kategórie veľkosti podniku. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci zachovania celistvosti 
platieb a úhrad niektorých nákladov sa nemusí náklad deliť/uhrádzať v pomere intenzity štátnej pomoci 

a spolufinancovania, ale  je možné ho uplatniť/uhradiť v celej hodnote z dotácie alebo ako náklad 
spolufinancovania.  Ročný súhrn nákladov uplatnených z dotácie a spolufinancujúcich nákladov musí 

zachovávať pomer intenzity štátnej pomoci a spolufinancovania každého z partnerov. 
 

 

VII. 
Zdieľanie rizík a výsledkov, 

duševné vlastníctvo 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom zdieľaní rizík a prínosov projektu v pomere, aký zodpovedá 
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miere ich finančnej, personálnej a technologickej participácie na ich vytvorení. V tomto pomere budú 

oprávnené aj k právam duševného vlastníctva na výsledky a výstupy spoločného projektu v pomere, 

aký zodpovedá miere ich finančnej, personálnej a technologickej participácie na ich vytvorení. 

2. Spolupráca sa bude vždy vykonávať s prihliadnutím na dodržiavanie platných a záväzných právnych 

predpisov z oblasti autorských práv, priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva, reklamy, atď. 

3. Práva duševného vlastníctva a všetky podklady a informácie, ktoré si zmluvné strany vzájomne 

poskytnú, zostávajú v ich vlastníctve. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet duševného vlastníctva predstavujúci výsledok spoločnej 

aktivity, ktorý je majetkom zmluvných strán,  môže zmluvná strana použiť pri realizácii projektu s iným 
zmluvným partnerom len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany tejto zmluvy. 

Udeliť licenciu tretej strane k takémuto predmetu duševného vlastníctva možno len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. 
 

 
VIII. 

Šírenie výsledkov 
projektu 

 

1. Zmluvné strany majú rovnocenné právo na šírenie poznatkov vyplývajúcich z riešenia výskumného 

projektu formou publikačnej a pedagogickej činnosti, prezentácií, účasťou na konferenciách a 

výstavách, atď. za podmienky dodržania článku VII. odsek 2. tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú k masívnemu a nediskriminačnému šíreniu výsledkov 

výskumného projektu podľa článku VIII. odsek 1. tejto zmluvy. 

3. Všetky  zverejnenia  výsledkov  projektu  budú  na  záver  zverejnenia  obsahovať  poznámku  s 

nasledovným  znením:  „Táto  práca  bola  podporovaná  Ministerstvom obrany SR “ . 
 

 
IX. 

Platnosť zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania projektu. Ukončením projektu zmluva 

automaticky zaniká s výnimkou ustanovení o právach duševného vlastníctva a obchodného tajomstva. 

2. V prípade, ak partner nesplní, resp. neplní, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení 

hlavného partnera  niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, projektu, hlavný partner  
má právo: 

 
a) odstúpiť od tejto zmluvy – odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom jeho 

doručenia partnerovi; 

b) pozastaviť financovanie projektu s okamžitou účinnosťou až na obdobie troch mesiacov. 
Akékoľvek čerpanie finančných prostriedkov po doručení oznámenia o pozastavení financovania 

sa považuje za neoprávnené až do momentu doručenia písomného oznámenia o ukončení tohto 
pozastavenia; 

c) ukončiť financovanie projektu s okamžitou účinnosťou. Akékoľvek čerpanie finančných 
prostriedkov  po doručení oznámenia o ukončení financovania sa považuje za neoprávnené. 

3. Oprávnenia podľa čl. IX. ods. 2 zmluvy môže hlavný partner  využiť jednotlivo alebo aj súčasne v 
ľubovoľnej kombinácii. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy hlavným partnerom, je tento oprávnený požadovať od partnera  

vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré partner  ku dňu ukončenia zmluvy nevyčerpal. 
Vyčerpané prostriedky je partner     povinný    vrátiť    hlavnému partnerovi  iba v prípade,    že     boli     

vyčerpané    v rozpore s podmienkami stanovenými touto zmluvou, hlavnou zmluvou, projektom, v 
rozpore so zverejnenou výzvou, v rozpore s metodickými pokynmi výzvy alebo v rozpore s platnými 

právnymi predpismi SR. 
 

    X. 
Sankcie 
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1. Nedodržanie podmienok stanovených platnými právnymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy, za 

ktorých sa finančné prostriedky (dotácia) poskytli, sa považuje za porušenie finančnej disciplíny. Pod 

nedodržaním podmienok sa rozumie najmä: finančné prostriedky (ich časť) boli spotrebované v 
rozpore s podmienkami tejto zmluvy, hlavnej zmluvy a rozpočtu projektu; 

2. V prípade, ak partner  použije poskytnuté finančné prostriedky v rozpore s finančnou disciplínou, je 
povinný takto použité prostriedky vrátiť hlavnému partnerovi  bez zbytočného odkladu ako ho na to 
hlavný partner  vyzve. 

 

XI. 

Ďalšie podmienky a ustanovenia 

 

1. Partner  sa zaväzuje na požiadanie hlavného partnera dodať informácie o stave riešenia jednotlivých 
aktivít projektu. 

2. Hlavný partner  je oprávnený vykonať kontrolu zrealizovaných aktivít projektu aj po ukončení 

zmluvného vzťahu  za účelom vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov. 

3. Partner  je povinný vytvoriť hlavnému partnerovi  primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä 
riešenia projektu, stavu jeho rozpracovanosti, špecifikácie použitia finančných prostriedkov, ich 

predpokladané ďalšie použitie. 

4. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  ak  partner   neumožní  alebo  znemožní z akéhokoľvek 

dôvodu vykonanie kontroly počas trvania zmluvného vzťahu, toto konanie sa bude považovať za zvlášť 
hrubé porušenie tejto zmluvy a dôvod, pre ktorý môže hlavný partner  od zmluvy odstúpiť. 

5. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  ak  partner   neumožní  alebo  znemožní z akéhokoľvek 
dôvodu vykonanie kontroly po ukončení zmluvného vzťahu, bude hlavný partner  postupovať v súlade 

s platnými právnymi predpismi, ako aj v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

6. Partner po realizácii všetkých aktivít, t.j. po ukončení projektu  dodá  hlavnému partnerovi písomnú 

správu o výsledkoch realizácie aktivít  projektu. Táto správa bude obsahovať výsledky výskumu, 
zoznam výstupov, ktoré vznikli na základe realizácie aktivít  projektu, prehľad o výške, spôsobe a účele 

čerpania poskytnutých finančných prostriedkov za predmetné obdobie spracované podľa skutočných 

nákladov a výdavkov vynaložených na realizáciu aktivít  projektu a pod. 
 

 
 IX.  

Povinnosť mlčanlivosti  
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú poskytovať tretím osobám žiadne informácie získané pri 
uzatvorení či plnení tejto zmluvy a to aj po skončení zmluvného vzťahu s výnimkou prípadov, keď je 

poskytnutie informácií predpísané právnymi predpismi. Aj v týchto prípadoch sú však zmluvné strany 

povinné poskytnúť informácie len v rozsahu potrebnom pre splnenie predpísanej zákonnej povinnosti. 
 

 
X. 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky.  

 
2. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len na základe súhlasu obidvoch zmluvných 

strán formou písomných dodatkov k zmluve, pričom platnosť každého dodatku môže nastať najskôr 
dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť najskôr nasledujúci 

deň po zverejnení dodatku v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej 
strane všetky zmeny identifikačných údajov, uvedených v úvodnej časti tejto zmluvy, resp. akúkoľvek 
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inú zmenu skutočností a právnych pomerov, ktoré by mohli mať vplyv na práva alebo záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 
4. Zmluvné strany sú povinné počínať si pri plnení tejto zmluvy tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého 

mena druhej zmluvnej strany. 
 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z ktorých 
hlavný partner obdrží jedno vyhotovenie a partner obdrží jedno vyhotovenie a jedno vyhotovenie bude 

odovzdané Ministerstvu obrany Slovenskej republiky.  
 

6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 
informácií). 

 
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je 
obmedzená. Súčasne zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu 

porozumeli, v celom rozsahu s touto zmluvou súhlasia, zaväzujú sa jej ustanovenia dobrovoľne plniť, a 
podpísali túto na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.     

 

8. Súčasťou zmluvy je:  
- Príloha č. 1 - Podmienky použitia poskytnutých finančných prostriedkov dotácie na výskum a vývoj 

- Príloha č. 2 - Opis projektu a harmonogram 
- Príloha č. 3 - Schválený rozpočet projektu 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto 

zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu 
uvedenú v záhlaví zmluvy. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty 

doporučene, pričom zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom 

– zmluvnou stranou, dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú 
zásielku prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako 

nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku 
nedoručenú.  

 

 
 

 
V Pliešovciach, dňa  ...................  Vo Zvolene, dňa  .................. 

 
 

 
 

 

 
 

 
.............................................................             ................................................. 

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.                                                Národné lesnícke centrum 

Ing. Ján Jurica   Ing. Peter Balogh, PhD.   
generálny riaditeľ   generálny riaditeľ   
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Príloha č. 1: Podmienky použitia poskytnutých finančných prostriedkov dotácie na výskum a 

vývoj  

  

1. Úvod  
  

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami dotácie je partner povinný postupovať podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov najmä podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a metodických pokynov a usmernení Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo "poskytovateľ").  

  

Partner, ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi  

a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich 

použitia.   

 

2. Oprávnené výdavky/náklady na riešenie projektu   

  
Oprávnené výdavky1 sú výdavky, ktoré boli z časového hľadiska, skutočne vynaložené počas 

obdobia stanoveného v zmluve o poskytnutí dotácie vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa z 

vecného hľadiska spĺňajú kritériá oprávnenosti. Oprávnené výdavky/náklady v zmysle ustanovenia § 

17 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“) na riešenie projektu 

výskumu a vývoja (ďalej len „VaV“) obsahujú príslušné položky priamych a nepriamych nákladov.  

  

Výdavky/náklady na projekt alebo na inú podporovanú činnosť musia byť kalkulované 

a uvedené v rozpočte podporovaného projektu a podrobne zdôvodnené v členení podľa položiek 

predloženej kalkulácie nákladov. Z ich zdôvodnenia musí vyplývať ich nutnosť na riešenie projektu.   

Aby výdavky/náklady mohli byť oprávnenými, musia spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti 

výdavkov:  

• vynaložený výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

(slovenská ako aj európska legislatíva);  

• výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom) schválený 

poskytovateľom;   

• výdavky sú vynaložené na aktivity v súlade s obsahovou stránkou projektu a sú plne  v súlade 

s cieľmi projektu, výdavky prispievajú k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu;  

• výdavok je realizovaný na oprávnenom území; 

• výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase;  

• spĺňa podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), 

efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelnosti 

(nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne);  

• výdavok je podložený účtovnými záznamami a dokladmi, ktoré sú riadne evidované v 

účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;  

• patrí do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu projektu;  

• spĺňa podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o 

dotáciu;  

• neprekrýva sa s iným výdavkom;  

  
V prípade osobných výdavkov - mzdy, platy, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru je nutné, aby prijímateľ rešpektoval odmeňovanie jednotlivých pracovných pozícií  s ohľadom 

na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t. j. nie je možné akceptovať navýšenie mzdy iba z dôvodu 

prác vykonávaných na projekte financovaného z dotácie (napr. rozdielne mzdové sadzby za práce 

                                                             
1 V prípade schémy štátnej pomoci sú oprávnené, resp. neoprávnené výdavky, resp. náklady, stanovené v 

príslušnej schéme štátnej pomoci.  
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vykonávané mimo aktivít projektu a za práce vykonávané na aktivitách projektu; rozdielne hodinové 

sadzby v prípade viacerých projektov tej istej funkcie - projektový manažér - u jednej osoby; 

neopodstatnené rozdielne hodinové sadzby pri odbornom personáli). Takéto navýšenie bude mať za 

následok vznik neoprávnených výdavkov.   

  

Jednotkové ceny uvádzané v rozpočte sú maximálnymi cenami, t. j. nie je možné ich pokladať 

automaticky za oprávnené v maximálnej výške (ceny uvedené v rozpočte zmluvy o poskytnutí dotácie), 

nakoľko uvedené jednotkové ceny musia zodpovedať cenám v danom mieste a čase v zmysle 

zmluvy o poskytnutí dotácie a zásadám zdravého finančného riadenia. Uvedené môže mať za následok 

vznik neoprávnených výdavkov, ak nebude dodržané uvedené ustanovenie zmluvy o poskytnutí 

dotácie a dodržaná zásada zdravého finančného riadenia výdavkov,  t. j. musia byť splnené 

zásady správneho a efektívneho finančného riadenia a musí byť zaručená dokázateľnosť výdavku a 

hospodárnosť využitia prostriedkov, ide najmä o posúdenie výdavkov z hľadiska hodnoty dosiahnutej 

za vynaložené prostriedky a nákladovej efektívnosti.  

  

Súčasťou rozpočtu je aj daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) u prijímateľa, ktorý je platiteľom 

DPH (zdaniteľná osoba), v prípade, ak nemá nárok na odpočet DPH v plnej výške pri danom 

prijatom plnení v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). U neplatiteľa DPH je DPH oprávneným výdavkom, 

nakoľko táto osoba si nemôže nárokovať odpočet DPH na vstupe. V prípade, keď je plnenie oprávnené 

iba v alikvotnej časti, je DPH vzťahujúca sa k tomuto plneniu oprávnená v rovnakej alikvotnej časti. V 

prípade, že existuje zákonný nárok na odpočet DPH, táto daň nie je oprávneným výdavkom.  

  

Výdavky projektu sú neoprávnenými výdavkami najmä ak ide o:  

  

• výdavky bez priameho vzťahu k projektu;  

• výdavky, ktoré nie sú v súlade s rozpočtom;  

• výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov (v zmysle zmluvy  

o poskytnutí dotácie);  

• výdavky definované vo všeobecne záväzných predpisoch a výzve ako neoprávnené.  

  

2.1  Priame výdavky sú výdavky na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s 

riešením projektu. Tieto náklady zahŕňajú bežné výdavky a kapitálové výdavky.  

  

2. 1. 1 Bežné výdavky  

  

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady (OON) – skupina výdavkov 6102  (§ 17 ods. 
3 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.)  

  

- na riešiteľov zodpovedajúce ich účasti na riešení projektu poskytované v zmysle § 17 ods. 3 písm. 

a) zákona č. 172/2005 Z. z.. Mzdové náklady a ostatné osobné náklady musia zodpovedať 

skutočnej práci vynaloženej na riešení projektu a počtu hodín v nadväznosti na počet hodín 

uvádzaných v návrhu projektu, ktorý bude pri zúčtovaní kontrolovaný.  

  

Pre interných zamestnancov prijímateľa (majú uzatvorenú pracovnú zmluvu s 

prijímateľom), poskytovateľ stanovuje maximálnu hranicu preplatenia hodinovej mzdy na 9 € na 

jedného zamestnanca (hrubá mzda). V prípade vyššie stanovenej hodinovej mzdy na jedného 

zamestnanca (hrubá mzda), prijímateľ preplatí zvyšok hodinovej mzdy z vlastných finančných zdrojov. 

  

Poskytovateľ pridelil mzdové prostriedky na riešenie v týchto prípadoch:  

1. na mzdy zamestnancov prijatých podľa pracovnej zmluvy výhradne na riešenie projektu;  

2. na príslušnú časť mzdy, ktorá zodpovedá personálnej kapacite, ktorou sa zamestnanec podieľa na 

riešení projektu;  

  

                                                             
2 Označenie skupín výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie MF SR  
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Mzdy a OON sú poskytnuté poskytovateľom za týchto podmienok:  

• ak sú použité mzdové prostriedky podľa bodu 1, musí prijímateľ preukázať, že prijal týchto 

zamestnancov na plný alebo čiastočný úväzok na dobu riešenia projektu;  

• pre vedeckých zamestnancov odmeňovaných podľa bodu 1 a 2 prijímateľ v projekte uvádza 

celkový počet hodín na riešenie projektu a celkovú sumu mzdových prostriedkov pre jednotlivých 

zamestnancov;  

• pre technické a administratívne sily, t. j. členov riešiteľského kolektívu v pozícii „ostatní“ sa uvádza 

len počet zamestnancov plánovaný pre daný rok a celková požadovaná suma;  

  
Mzdy musia zodpovedať obvyklým mzdám za vykonaný druh práce u prijímateľa v danom 

mieste a v čase. Akékoľvek nadhodnotenie mzdy, t. j. rozdiel medzi nárokovanou mzdou a 

reálnou mzdou (cena zodpovedajúca danému druhu práce a v danom mieste a v čase 
napríklad podľa materiálov Štatistického úradu SR) bude automaticky vyhodnotené ako 

neoprávnený výdavok.  
  

Poistné a príspevok do poisťovní – skupina výdavkov 620  

(§ 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.)  

  
- uplatňuje sa podľa platnej legislatívy.  

  
Cestovné náhrady – skupina výdavkov 631  

(§ 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z.)  
  

- náklady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.   

  
Energie, voda a komunikácie – skupina výdavkov 632  

(§ 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z .)  

  

- priamo súvisiace s riešením projektu.  

  

Materiál – skupina výdavkov 633  
(§ 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z .)  

  
- náklady na materiál priamo súvisiaci s riešením projektu.  

  

2.2 Nepriame výdavky/náklady 

(§ 17 ods. 4  zákona č. 172/2005 Z. z.)  

  
Nepriame výdavky/náklady majú charakter bežných výdavkov. Sú to náklady na úhradu činností 

súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné priamo priradiť k činnostiam projektu, napr. časť 

mzdových nákladov obslužných zamestnancov vrátane ostatných osobných nákladov, zdravotné a 

sociálneho poistenia obslužného personálu, náklady na drobný spotrebný materiál, účtovné odpisy 

majetku prijímateľa a jeho partnerov v nadväznosti na jeho využívanie.  

  
Nepriame výdavky môžu tvoriť maximálne 20 % z celkovej výšky poskytnutej dotácie. 

  

3. Neoprávnené výdavky na riešenie projektu  
  

Za neoprávnené výdavky poskytovateľ považuje všetky výdavky odporujúce príslušným 

ustanoveniam zákona č. 172/2005 Z. z., najmä však:  

- náklady na DPH v prípade, ak prijímateľ si môže uplatniť odpočítanie DPH v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z.; 

- rôzne členské poplatky v domácich a zahraničných organizáciách (poplatok je možné uznať iba v 

prípade, ak je to spojené s možnosťou vstupu do knižníc, príp. so zľavou na nákup odbornej 

literatúry a časopisov potrebných pre riešenie projektu, čo je potrebné doložiť dokladom);  
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- poplatky za bežné jazykové a štatistické, počítačové kurzy;  

- vydávanie monografií, učebníc a pod. na komerčné účely;  

- predplatné odborných časopisov súvisiacich s riešeným projektom, mimo obdobia riešenia 

projektu;  

- poistenie vozidiel a iného majetku, celoročné diaľničné známky;  

- poplatky za akreditáciu, koncesionárske poplatky;  

- poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu (okrem špeciálneho v súvislosti s projektom);  

- náklady na propagáciu, marketing, reklamu, predaj a distribúciu výrobkov a pod.;  

- úroky z dlhov a ďalšie finančné záväzky nesúvisiace s riešením projektu;  

- náklady na rekonštrukciu kancelárskych a laboratórnych priestorov;  

- náklady na obstaranie kancelárskeho a laboratórneho nábytku;  

- náklady na nákup, opravu, odpisy a údržbu motorových vozidiel bežne využívaných riešiteľskou 

organizáciou.  

  
 

4.  Preukazovanie oprávnenosti výdavkov  
  

Prijímateľ dokladá oprávnené výdavky najmä nasledovnou dokumentáciou:  

- účtovné doklady;  

- doklady o úhrade (bankový výpis, výdavkový pokladničný doklad);  

- inú dokumentáciu požadovanú poskytovateľom na preukázanie oprávnenosti výdavkov.  

  
      V prípade identifikovania nedostatkov v rámci administratívneho overovania hospodárenia 

prijímateľa, poskytovateľ môže vyzvať príjimateľa na ich odstránenie. V prípade zistenia závažných 

nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote,  poskytovateľ má právo 

znížiť dotáciu o neoprávnené výdavky, ku ktorým prijímateľ ani na základe výzvy na doplnenie 

nepredložil relevantnú podpornú dokumentáciu preukazujúcu oprávnenosť uskutočneného výdavku. 

Poskytovateľ je oprávnený znížiť výšku dotácie z dôvodu existencie neoprávnených výdavkov aj bez 

predchádzajúceho vyzvania prijímateľa, pokiaľ prijímateľ nesplnil všetky požiadavky uvedené v 

záväzných dokumentoch. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť/zamietnuť/znížiť platbu 

prijímateľovi, pokiaľ zistí nedostatky na strane prijímateľa.  

 

V prípade predloženia dokumentov vo forme kópií, je prijímateľ povinný predložiť čestné 

vyhlásenie o tom, že kópie sú totožné s originálmi dokumentov.  

  

4.1 Náležitosti faktúry dodávateľa/zhotoviteľa   
  

Faktúra dodávateľa/zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje: - číslo 

faktúry,  

- obchodné meno a sídlo objednávateľa (prijímateľa),  

- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, faktúry  

- číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo),  

- názov a adresa banky zhotoviteľa,  

- číslo účtu zhotoviteľa,  

- predmet plnenia,  

- dátum dodania plnenia. 

 V prípade, že poskytované plnenie podlieha DPH, je potrebné uviesť IČ DPH dodávateľa, jednotkovú 

cenu DPH, základ DPH, a výšku DPH (prípadne oslobodenie od DPH). Pre preukázanie dodávaných 
tovarov, poskytnutých služieb alebo vykonaných prác uvádzať vo faktúrach názov projektu.   

 

4.2 Náležitosti dokladovania výdavkov na projekt   
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Prijímateľ vedie pri dokladovaní výdavkov na projekt nasledovnú dokumentáciu:  

  

4.2.1 Personálne výdavky - interné (pracovnoprávne vzťahy - pracovný pomer, služobný 

pomer, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru)  

  
Pracovná zmluva  

- pracovná zmluva a platový návrh (vrátane dodatkov),  

- pracovné výkazy,   

- mzdový list, resp. výplatnú pásku,  

- členenie oprávnenej mzdy na podpoložky platnej ekonomickej klasifikácie (platí pre štátne 

rozpočtové organizácie),  

- sumárny prehľad,  

- spôsob výpočtu oprávnenej mzdy (ak relevantné),  

- bankový výpis (originál alebo kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo kópia) 

dokumentujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný označiť na bankovom výpise okrem úhrady 

oprávnenej mzdy zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody vrátane dane z príjmov fyzických osôb.  

  
Dohody  

- dohoda o vykonaní práce, resp. iná dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,  

- pracovné výkazy ,  

- sumárny prehľad,  

- mzdový list, resp. výplatná páska,  

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné),  

- bankový výpis (originál alebo kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo kópia) 

dokumentujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný označiť na bankovom výpise okrem úhrady 

oprávnenej mzdy zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody vrátane dane z príjmov fyzických osôb  

  
4.2.2 Personálne výdavky - dodávka služieb (zmluvné vzťahy na základe napr. Obchodného 

zákonníka, Občianskeho zákonníka - zmluvné vzťahy mimo pracovnoprávnych vzťahov, služobných 
pomerov)  

  

- písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu (ak relevantné v zmysle zmluvy o poskytnutí 

dotácie alebo schémy štátnej pomoci),  

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné),  

- písomná zmluva  v súlade s platným všeobecne záväzným právnym predpisom, -  faktúra (ak 

relevantné),  

- preberací protokol a pracovné výkazy o vykonaní príslušných aktivít/prác (pracovné výkazy je 

potrebné doložiť aj v prípade, ak výsledkom aktivity je dielo),  

- bankový výpis (originál alebo kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo kópia) 

dokumentujúci reálnu úhradu.  

  
4.2.3  Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné pracovné cesty)   

  

- cestovný príkaz,  

- cestovný lístok (ak relevantné),  

- doklad za ubytovanie,  

- písomná správa zo služobnej cesty,  

- pri využití súkromného motorového vozidla pre služobné účely: kópia technického preukazu, 

spôsob výpočtu oprávnených výdavkov (je postačujúce, ak postup pre výpočet je uvedený v 
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cestovnom príkaze, doklad o výške cestovného prostredníctvom verejnej dopravy (napr. 

potvrdenie dopravcu),  

- bankový výpis dokumentujúci reálnu úhradu, resp. výdavkový pokladničný doklad dokumentujúci 

reálnu úhradu (ak relevantné - cestovné príkazy môžu obsahovať pokladničný doklad),  

- v prípade stravného, cestovného alebo ubytovacích služieb poskytnutých na faktúru (prílohami k 

faktúre je písomná objednávka alebo písomná zmluva, dodací list, resp. preberací protokol a 

písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu - ak relevantné) ako podporná dokumentácia sa 

predloží prezenčná listina, na ktorej bude uvedené prebratie stravného, cestovného alebo 

poskytnutie ubytovania účastníkmi a presný termín a čas konania aktivity,  

- pri využití motorového vozidla organizácie pre služobné účely: žiadanka na prepravu (relevantná 

žiadanka na prepravu týkajúca projektu), kniha jázd (relevantné strany knihy jázd) s označenými 

pracovnými cestami súvisiacimi s projektom, faktúra alebo pokladničný blok ERP (elektronická 

registračná pokladňa) z nákupu PHM, kópia technického preukazu, zákonná poistka (ak relevantné 

- uplatňuje sa, ak prijímateľ si nárokuje na čiastočnú úhradu, zákonnú poistku motorového vozidla 

organizácie), spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na pohonné hmoty,  

- doklady o ďalších nevyhnutných výdavkoch (napr. taxi služba - ak vnútroorganizačné smernice 

neumožňujú úhradu taxi služby - uvedené výdavky budú neoprávnené ) vrátane písomného 

zdôvodnenia použitia taxi služby),  

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak relevantné).  

  
4.2.4   Energie a nájomné (priestorov)  

  

- faktúra (nie vnútroorganizačná faktúra),  

- písomná objednávka alebo písomná zmluva v súlade s platným všeobecne záväzným právnym 

predpisom (ak relevantné),  

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (nájomné, elektrická energia, voda, plyn, teplo a iné) 

(ak relevantné),  

- bankový výpis (originál alebo kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo kópia) 

dokumentujúci reálnu úhradu.  

  
4.2.5  Spotrebný tovar, prevádzkový materiál a nájomné (stroje, prístroje)  

  

- písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu (ak relevantné v zmysle zmluvy o poskytnutí 

dotácie alebo schémy štátnej pomoci),  

- písomná objednávka alebo písomná zmluva (zmluva musí byť v súlade s platným všeobecne 

záväzným právnym predpisom) vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve. Písomná zmluva 

sa vyžaduje vždy, ak hodnota obstarávaného zariadenia/vybavenia (vrátane nehmotného majetku) 

prekročí hodnotu 5 000,00 EUR, pod písomnou zmluvou sa na účely preukazovania oprávnenosti 

výdavkov myslí právny úkon dvoch, resp. viacerých zmluvných strán, ktorý obsahuje podstatné 

náležitostí právneho úkonu a podpisy zmluvných strán sú na rovnakej listine.  

- faktúra,  

- dodací list alebo preberací protokol vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a 

dátum prevzatia,  

- bankový výpis (originál alebo kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo kópia) 

dokumentujúci reálnu úhradu,  

  
4.2.6  Poštovné a telekomunikačné poplatky    

 

- podací lístok alebo výpis z podacieho hárku s adresami,  

- faktúra,  

- písomná zmluva,  

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je relevantné),  
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- bankový výpis (originál alebo kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo kópia) 

dokumentujúci reálnu úhradu.  

  
4.2.7  Ostatné výdavky  

  

- písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu (ak relevantné v zmysle Zmluvy alebo schémy 

štátnej pomoci),  

- písomná objednávka alebo písomná zmluva,  

- prezenčné listiny (ak relevantné - napr. knihy pre frekventantov),  

- faktúra,  

- dodací list, resp. preberací protokol vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a 

dátum prevzatia,  

- pokladničný blok (blok ERP),  

- bankový výpis (originál alebo kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál alebo kópia) 

dokumentujúci reálnu úhradu.  

  

5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na riešenie projektu  

  
 S finančnými prostriedkami určenými na riešenie projektu sa hospodári v súlade so zmluvou 

o poskytnutí dotácie medzi hlavným partnerom a MO SR a v súlade so Zmluva o efektívnej spolupráci 

pri riešení projektu Ministerstva obrany SR  a jej dodatkami, ako aj s metodickými pokynmi a 

usmerneniami MO SR.  
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Príloha č. 2: Opis projektu 
 

 
 

 

  PROJEKT 
 

 

Názov projektu: 

Znižovanie environmentálnej záťaže pri pôsobení 
ozbrojených síl – výskum nových ekologických metód 
boja so škodcami lesa na území v správe podniku 
Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 

Prijímateľ: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik 

Celkové výdavky projektu (€): 130 000 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu (€): 

130 000 

Výška dotácie (€) : 130 000 

Trvanie projektu (mesiace) 
10 

 

 
 
 

 
V Pliešovciach   dňa ..........................                     Ing. Ján Jurica , generálny riaditeľ, 

meno, priezvisko, funkcia a podpis 
štatutárny zástupca prijímateľa 

 
 
 
 
 

 
V Pliešovciach   dňa ..........................                    Ing. Zuzana Balandová, vedúca OV 

meno, priezvisko, funkcia a podpis 
zodpovedný riešiteľ projektu 
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A Ciele projektu 
 

A1 Strategický cieľ projektu A2 Väzba na príslušné ciele výzvy 

1. Výskum nových, ekologicky 
akceptovateľných metód ochrany lesov, ktoré sú 
súčasťou obrannej infraštruktúry nachádzajúcej sa 
na pozemkoch v správe podniku Vojenské lesy a 
majetky SR, š. p. 
 

Predkladaný projekt je v súlade s vecným zameraním 
výzvy „prostredníctvom finančnej podpory realizácie 
projektov na podporu obrany štátu zvýšiť know-how 
a technologickú úroveň slovenských výskumno-
vývojových a výrobných subjektov“ a je plne 
tematický zameraný na zelenú obranu, znižovanie 
environmentálnej záťaže pri pôsobení ozbrojených 
síl.  
Výsledky základného výskumu budú využité, 
v prostredí rezortu obrany, na ochranu kritickej 
infraštruktúry - lesných porastov v správe Vojenský 
lesov a majetkov SR, š. p. 
Projekt je v súlade s cieľom, „zvýšiť účasť 
slovenských subjektov v budovaní domácej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne“.  
Predkladaný projekt je tiež plne v súlade s 
požiadavkou výzvy (3.2) aby boli projekty zamerané 
na (A.1) „Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej 
infraštruktúry“. 

A3 Špecifické ciele projektu A4 Väzba na strategický cieľ projektu 

1. Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v 
boji s hmyzími škodcami lesa 
2. Výskum biologických metód boja s hmyzími 
škodcami lesa 

Výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód 
ochrany kritickej infraštruktúry (lesných porastov) sa 
dosiahne naplnením strategického a dvoch 
špecifických cieľov projektu.  
Výskum sa zameria na nové technológie založené na 
SIT a zavedenie biologických metód do systému 
integrovanej ochrany kritickej infraštruktúry – lesov.  

A5 Komplexný opis zámerov projektu  

 
POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE 
Súčasným európskym trendom je postupné obmedzovanie používania pesticídov, cieľom je znižovanie 
environmentálnej záťaže prostredia. Chemické insekticídy sú relatívne lacné, ale majú mnohé nevýhody. 
Poškodzujú životné prostredie, ničia prirodzených nepriateľov škodlivého hmyzu, zanechávajú v prírode 
rezíduá a škodca si voči nim postupne vytvára rezistenciu. Aj napriek tomu, že svetové ročné náklady na 
použitie pesticídov sú približne 35 miliárd amerických dolárov, ktoré sú vynaložené na aplikáciu 3 miliónov 
ton pesticídov, je stále viac ako 40 % produkcie plodín poškodených škodcami, čo predstavuje stratu 750 
miliárd dolárov (Oerke et al. 1994). Z tohto množstva poškodí práve hmyz 14 % plodín, čo je najviac. 
Najvyššie množstvo pesticídov sa spotrebuje v Európe, za roky 1995-2005 je to priemerne ročne 1 milión 
ton (Pimentel, 2007). Neustále silnie tlak na zastavenie používania pesticídov, dochádza k zväčšovaniu území, 
kde nie je možné tieto prípravky používať. Sú to napr. územia s rôznym stupňom ochrany prírody, 
certifikované lesy alebo pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov. Postupný ústup od aplikácie 
chemických prípravkov deklaruje Európska únia aj postupným prehodnocovaním a vyraďovaným účinných 
látok z európskeho zoznamu účinných látok. Tieto trendy však zatiaľ nie sú v adekvátnej miere 
kompenzované zavádzaním nových, účinných, environmentálnych metód ochrany lesa a účinná alternatíva 
tak stále chýba. V súčasnosti však už existujú určité tlaky, ktoré nútia producentov i napriek vyššej cene, 
používať ekologicky čisté metódy. Tu je priestor pre také environmentálne vhodné metódy, ako je metóda 
sterilného hmyzu alebo biologické metódy.  
Lesy obhospodarované podnikom Vojenské lesy a majetky SR, š. p. tvoria významnú súčasť kritickej 
infraštruktúry ozbrojených síl. Tak ako všetky naše lesy aj tie vojenské sú negatívne ovplyvňované pôsobením 
klimatickej zmeny. Tá so sebou prináša zvýšenie frekvencie výskytu prírodných katastrof, najmä silných 
vetrov a extrémov počasia. Extrémy počasia sa prejavujú najmä počas vegetačnej sezóny, a to predovšetkým 
suchom a vysokými teplotami. Okrem toho, že sucho a extrémne teploty pôsobia negatívne na lesné dreviny, 
pôsobia aj na populácie hmyzích škodcov v lesoch. Tie sa v zmenených podmienkach správajú agresívnejšie. 
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Majú viac generácií za rok, rýchlejší vývoj, menšiu prirodzenú mortalitu ako v nedávnej minulosti. Okrem 
našich pôvodných druhov prichádzajú z juhu druhy invázne, ktoré spôsobujú mnohokrát väčšie poškodenie 
lesov ako druhy pôvodné.  
V lesných porastoch spravovaných podnikom Vojenské lesy a majetky SR, š. p. dochádza v posledných 
rokoch ku kalamitnému premnoženiu lykožrúta smrekového Ips typographus. Po spracovaní kalamity vznikajú 
holiny, sadenice vysadené na nich poškodzuje tvrdoň smrekový (Hylobius abietis). Staršie suchom oslabené 
bukové porasty poškodzuje lykožrút bukový (Taphrorychus bicolor), ktorý bol donedávna považovaný za 
saprofytický, neškodný druh. V dubinách sa rozširuje z juhu invázny druh bzdochy sietnička (Corythucha 
arcuata), ktorá spôsobuje silné poškodenie listov, čím dochádza k redukcii fotosyntézy. Všetky tieto druhy 
významne poškodzujú kritickú infraštruktúru odzbrojených síl – lesy. 
Výskum bude zameraný do dvoch oblastí: 
1. Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími škodcami lesa 
2. Výskum biologických metód boja s hmyzími škodcami lesa 
Výskum bude zameraný prioritne na 4 modelové druhy škodcov, lykožrút smrekový Ips typographus, tvrdoň 

smrekový Hylobius abietis, lykožrút bukový Taphrorychus bicolor a sietnička Corythucha arcuata. Výskum bude 
smerovaný do smrekových, bukových a dubových porastov v správe Vojenských lesov a majetkov. Výsledky 
budú aplikovateľné aj na boj s inými, ako modelovými škodcami.  
1. Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími škodcami lesa 
Metóda sterilného hmyzu (SIT - Sterile Insect Technique) nie je nová, jej výskum začal už v 30. rokoch 20. 
storočia a po prvýkrát bola testovaná v terénnych podmienkach v roku 1955 (Knipling, 1955, Klassen, Curtis, 
2005). Táto metóda bola odvtedy úspešne použitá na mnohých druhoch škodlivého hmyzu, predovšetkým 
v poľnohospodárstve (Lindquist 1984; Krafsur 1998). Metóda sterilného hmyzu je environmentálne 
vhodnou zložkou integrovanej ochrany, pričom nahrádza používanie insekticídov. Je plne druhovo 
špecifická a nemá ekologicky nežiadúci dopad na iné druhy organizmov. Technológia vypúšťania sterilného 
hmyzu SIT je rutinne používaná v Ázii, Severnej a Južnej Amerike a čiastočne v Afrike. Najmarkantnejšie 
úspechy v praktickom poľnohospodárstve a lesníctve boli v tomto smere dosiahnuté v USA, Japonsku, 
Kanade, Mexiku, Guatemale, Kostarike, Argentíne, Peru, Brazílii, Izraeli, Sýrii a v ďalších krajinách (Vreysen 
a kol. 2007). 
 
Metóda SIT je založená na umelej produkcií veľkého množstva jedincov, ktoré sú sterilizované a následne 
vypúšťané do prostredia. Metóda musí byť použitá celoplošne. Knipling (1960, 1972) použil jednoduché 
modely aby dokázal, že ak zostanú v populácii škodcu čo i len malé časti/fragmenty územia neošetrené, 
môžu v krátkej dobe úplne anulovať vplyv tejto metódy na celkovú populáciu škodcu. Podstata SIT je v tom, 
že umelo vypustené sterilné jedince sa pária s fertilnými jedincami toho istého druhu opačného pohlavia 
v prirodzenom prostredí škodcu, pričom dochádza k zabráneniu normálneho reprodukčného procesu. 
Výsledkom je znížená reprodukcia škodcu resp. jeho úplná eliminácia na ošetrovanom území. Technológia 
SIT má viacero limitov, vyžaduje zvládnutie umelého chovu škodcu, je vysoko náročná na manažment 
a znalosť biológie cieľového organizmu, musí sa aplikovať na veľkých výmerách, pretože iba vtedy je možné 
dosiahnuť úspech a  vtedy je aj ekonomicky rentabilná.  
 

 
2. Výskum biologických metód boja s hmyzími škodcami lesa 
Jednou z environmentálne akceptovateľných možností eliminácie lesných škodcov je využitie biologických 
metód založených na entomopatogénnych hubách z rodu Beauveria (Ascomycota, Hypocreales). Biologické 
metódy ochrany lesa využívajúce huby rodu Beauveria sú vysoko aktuálnou témou, ktorou sa zaoberá viacero 
vedeckých tímov (Wegensteiner et al. 2015; Davis et al. 2018, Barta et al. 2018a, 2018b, 2018c). Prirodzeným 
životným prostredím týchto húb je pôda, ktorá je zároveň hlavným rezervoárom infekčných častíc patogéna 
– spór. Infekcia hostiteľského organizmu je iniciovaná vzdušnými spórami, ktoré po kontakte s povrchom 
kutikuly hostiteľa za vhodných podmienok klíčia a klíčne vlákna prenikajú do telovej dutiny hostiteľa. Vo 
vnútri telovej dutiny sa formujú jednobunkové blastospóry, ktoré sú hemolymfou rozvádzané do celého tela. 
V poslednej fáze mykózy huba vytvára hustú masu mycélia, ktorá vypĺňa hostiteľa a na jeho povrch prerastajú 
špecializované hýfové vlákna – konídionosiče. Na konídionosičoch sa formujú spóry.  
V súčasnosti dominuje v biologickej ochrane z rodu Beauveria druh B. bassiana (ďalej BB), ktorý je súčasťou 
viacerých komerčne dostupných biopreparátov (Reddy et al. 2013). BB patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim 
druhom entomopatogénnych húb v prirodzených populáciách dospelých jedincov druhov z čeľade 
Curculionidae. Výsledky laboratórnych štúdií preukázali, že BB v porovnaní s inými druhmi 
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entomopatogénnych húb vykazuje po aplikácii najvyššiu virulenciu. Predovšetkým izoláty získané 
z prirodzene infikovaných jedincov preukazujú vyššiu patogenitu k hostiteľovi (Barta et al. 2018a). 
V laboratóriách LOS Banská Štiavnica bol izolovaný z prirodzených populácií tvrdoňa účinný kmeň Beauveria 
bassiana, ktorý je na tento druh vysoko virulentný. Tento kmeň huby bude použitý v špeciálnom biologickom 
nosiči, vyvinutom na tom istom pracovisku.  

 

CIELE PROJEKTU 

Výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód ochrany lesov, ktoré sú súčasťou obrannej 
infraštruktúry nachádzajúcej sa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p. 
1. Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími škodcami lesa 

2. Výskum biologických metód boja s hmyzími škodcami lesa 

Cieľom projektu je zakomponovať do aktuálneho systému integrovanej ochrany kľúčovej infraštruktúry 
obrany štátu - lesov, ekologických a enviromentálne prijateľné metódy v boji so škodcami, ktoré sú založené 
na báze SIT a biologických metódach.  

CIEĽOVÉ SKUPINY 

Cieľovou skupinou sú: 

1. Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce, ktoré spravujú kľúčovú infraštruktúru obrany 
štátu – lesy vo svojej pôsobnosti,  

2. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré riadi Vojenské lesy a majetky SR, š. p., 
Pliešovce 

3. všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí sú konečnou cieľovú skupinou obranných 
aktivít štátu.  

MIERA INTEGROVANIA ZNALOSTNÉHO TROJUHOLNÍKA VÝSKUM, VZDELÁVANIE 
A INOVÁCIE 

Lesnícka ochranárska služba je špecializovaný útvar NLC, ktorý vytvorili výskumní pracovníci Národného 
lesníckeho centra - Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen (ďalej "NLC-LVÚ Zvolen"), Odboru ochrany 
lesa a manažmentu zveri, aby účelne a systematizovane zabezpečovali prenos poznatkov z výskumu ochrany 
lesa do lesníckej prevádzky.  

LOS bola zriadená Sekciou lesníckou Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej „MP SR“) s účinnosťou od 
1.1.1994. Jej činnosť sa riadi štatútom, ktorý schválilo MP SR 20.11.1993 pod č. 403/93-700. Účelom 
zriadenia LOS v roku 1994 bolo zabezpečenie prenosu poznatkov lesníckeho výskumu v oblasti 
ochrany lesa do praxe, t.j. pre štátnych a najmä pre množstvo novovznikajúcich neštátnych vlastníkov a 
užívateľov lesov, ďalej pre orgány štátnej správy a pre odbornú lesnícku verejnosť.  
Schválením zákona NR SR č. 193/2004 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti sa LOS zaradila medzi orgány 
rastlinolekárskej starostlivosti v SR. V roku 2005 boli úlohy LOS vymenované aj v zákone o lesoch č. 
326/2005 Z. z. (§ 29) a podobne aj v nasledujúcom zákone o rastlinolekárskej starostlivosti (č. 405/2011 Z. 
z. - § 5). K hlavným úlohám LOS ako „Orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa“ (§ 29 zákona o 
lesoch) patrí poradenstvo v oblasti ochrany lesa, monitoring škodlivých činiteľov a návrh opatrení ochrany 
lesa.  
 
Výsledky výskumu budú aplikované aj v oblasti lesníckeho vzdelávanie. LOS organizuje 1 x ročne seminár, 
ktorého sa každoročne zúčastňuje približne 200 účastníkov. Pracovníci LOS sa zúčastňujú aj školení 
odborných lesných hospodárov, kde prednášajú najnovšie poznatky z oblasti ochrany lesa. Tam všade sú 
výsledky výskumu prezentované a transformujú sa do rôznych foriem vzdelávania.  
 
Výsledky výskumu budú prezentované v domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisoch 
a zborníkoch.  
 
NADVÄZNOSŤ PROJEKTU NA DOTERAJŠIE A PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY 
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Žiadateľ má v danej oblasti výskumu pomerne bohaté tradície a skúsenosti, a dosiahol v nej významné 
úspechy (vybudovanie Centra excelentnosti biologických metód ochrany rastlín, objavenie nových 
organizmov na území SR, patenty v oblasti biotechnických metód ochrany lesa, riadenie aplikačných 
projektov biologickej ochrany lesa, atď. 
 

Predkladaný projekt kontinuálne nadväzuje na projekt Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej 
infraštruktúry – výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód boja so škodcami lesa na území v 
správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p., ktorý bol riešený v rokoch 2020 - 2022. Nadväzuje ďalej 
aj na doteraz uskutočnené aktivity (najmä v rámci Centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa ale 
aj iných projektov) a má jasne zadefinovanú komplementaritu so strategickými zámermi žiadateľa na ďalšie 
obdobie. 
 
Projekt bude riešiť vedecký tím zostavený z pracovníkov Národného lesníckeho centra (NLC). Národné 
lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen patrí k najstarším lesníckym inštitúciám na území 
Slovenska, keďže historicky sa vznik predchádzajúcej inštitúcie (Ústredná výskumná stanica) datuje do roku 
1898. Dnes je organizačnou zložkou NLC. Pôsobí pod názvom Národné lesnícke centrum - Lesnícky 
výskumný ústav Zvolen, ďalej „NLC - LVÚ Zvolen“ a komplexne zabezpečuje úlohy výskumu a vývoja pri 
riešení problematík súvisiacich s lesom, prírodným prostredím a ľudskou činnosťou v ňom. NLC-LVÚ 
Zvolen vypracováva a rieši výskumné projekty v rámci predmetu svojej činnosti na základe výziev národných 
či medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov (napr. aj EÚ a pod.) a v zmysle zadaní 
zriaďovateľa (MPRV SR). Je zapojený v mnohých národných výskumných programoch, ako aj zahraničných 
projektoch. Vydáva medzinárodný vedecký časopis „Central European Forestry Journal)” evidovaný v 
databáze SCOPUS. Súčasťou NLC – LVÚ Zvolen je Stredisko lesníckej ochranárskej služby v Banskej 
Štiavnici, ktoré úzko spolupracuje s lesníckou praxou v ochrane lesa. LOS zavádza výsledky výskumu v 
oblasti ochrany lesa do lesníckej praxe, s ktorou je úzko prepojená..  
V rokoch 2009-2019 sa pracovisko stalo Centrom excelentnosti biologických metód ochrany lesa (v 
zmysle projektu ITMS 26220120008).  
Doterajšie skúsenosti s riešením projektov.  

1. Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej infraštruktúry – výskum nových, ekologicky 
akceptovateľných metód boja so škodcami lesa na území v správe podniku Vojenské lesy a majetky 
SR, š. p. Grantová schéma: Projekt Ministerstva obrany SR, roky riešenia: 2020-2022, NLC bolo 
v projekte partnerom, rozpočet projektu: 300 tis. € 

2. Aplikácia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria proti inváznym druhom hmyzu. (APVV- 19-
0116). Grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV, 2019-2022, 250 tis. € 

3. Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa (ITMS 26220120008) (Acronym 
CEBIMOL). Grantová schéma: Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ – ASFEÚ, roky riešenia: 2009-
2012, rozpočet projektu: 1 200 tis. € 

4. Efektívne využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu Slovenska. 
Grantová schéma: Projekt Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, roky riešenia: 2013-
2015, rozpočet projektu: 800 tis. € 

5. Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj zdravotného stavu lesov Slovenska 
(APVV-0707-12). Grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV, roky 
riešenia: 2013-2016, rozpočet projektu: 249 tis. € 

6. Informačný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a urbánnom prostredí (APVV-14-
0567). Grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV, 2015-2018, 250 tis. € 

7. Ekologické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné porasty v podmienkach zmeny klímy 
(APVV-0111-10). Grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV, 2011-2014, 
250 tis. € 

8. Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu premnožujúceho sa na smreku a duboch 
(APVV-0045- 10). Grantová schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV, 2011-2014, 
250 tis. € 

9. Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií. Agentúra Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, 2011 - 2015, 856 tis. €, spoluriešiteľ. 

10. Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb. Grantová 
schéma: Agentúra na podporu výskumu a vývoja – APVV, 2016 - 2019, 250 tis. € 
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Pripravované aktivity 
Žiadateľ má jasný strategický plán ďalšieho smerovania výskumu v medzinárodnom kontexte, sformulovaný 
v nosnom projekte NLC - CE LignoSilva, s ktorým je projektový zámer v súlade. 
 
DOSTUPNÉ VEDECKÉ A TECHNICKÉ KAPACITY A INFRAŠTRUKTÚRA 
 
Technické kapacity 
LOS sa dlhodobo zaoberá najmä biologickými metódami boja s lesnými škodcami k čomu slúži aj prístrojové 
vybavenie. Laboratóriá sú vybavené relevantným zariadením pre chov škodcov a následnú realizáciu celého 
spektra pokusov na nich. Celková výmera vnútorných laboratórnych priestorov je cca 500 m2. K dispozícii 
sú nasledovné zariadenia: 6 x klimatizačná skriňa 250 l, 4 x mraznička, 5 x chladnička, 1 x vyhrievaný 
inkubátor, 4 x centrifúga, 2 x autokláv, 4 x miestnosť s regulovaným prostredím – teplota + vlhkosť. 12 x 
chovný box (každý 2 x 2 x 2 m) pre chov hmyzu, vybavený automatickou závlahou, 1 x termocyklér, 1 x 
PCR box, 3 x laminárna skriňa, 1 x stereo mikroskop Leica M205C + kamerový systém DFC500, 4 x stereo 
mikroskop vybavený digitálnou kamerou, 2 x svetelný mikroskop vybavený digitálnou kamerou, 1x digitálny 
mikroskop Keyence s monitorom a vymeniteľnými objektívmi.  
Vedecká kapacity  
Výber jednotlivých riešiteľov bol realizovaný s dôrazom na ich vedeckú profiláciu. Riešiteľský kolektív je 
zostavený tak, aby dokázal naplniť ciele projektu. Členovia riešiteľského kolektívu sú odborníci 
(entomológovia, mykológovia a fytopatológovia) v konkrétnej oblasti výskumu (ochrana lesa a ochrana 
biodiverzity). Ako celok dávajú predpoklad úspešného splnenia stanovených cieľov. Každý člen riešiteľského 
kolektívu má okrem svojej primárnej špecializácie aj všeobecný rozhľad v oblasti riešenia projektu, čím je 
daný predpoklad úspešnej kooperácie pri riešení jednotlivých aktivít projektu. To garantuje aj celkovú 
stabilitu projektu a kontinuitu jeho riešenia aj v prípade objavenia sa nepredvídaných okolností. 
Garanti projektu: 
Ing. Jozef Vakula, PhD. je špecialistom na podkôrny a drevokazný hmyz a biologické metódy boja. Aktívne 
pôsobí v LOS 18 rokov. Pracovníci LOS sú prepojení s lesníckou praxou, štátnou správou lesného 
hospodárstva a popri výskumnej činnosti vydávajú usmernenia, expertízy a odporúčania pre lesnícku prax. 
V posudkoch LOS, sa uvádzajú odborné stanoviská špecialistov na lesnícku entomológiu, fytopatológiu a 
ochranu lesa, určených najmä pre lesnícku prax. Ďalej sa podieľa na vývoji biotechnických metód v 
spolupráci s podnikateľskou sférou a lesníckou praxou. Publikoval viac ako 95 pôvodných vedeckých prác 
v oblasti ochrany lesa, so zameraním na podkôrny hmyz a invázne druhy, vrátane článkov v recenzovaných 
časopisoch (20 článkov registrovaných v databáze WOS), kníh, monografií a článkov na konferenciách s 
medzinárodným ohlasom (250 citácií WOS, H-index 11). 
Ing. Juraj Galko, PhD. je špecialistom na podkôrny a drevokazný hmyz a tejto problematike sa venuje už 18 
rokov. V posledných rokoch svoju pozornosť venuje taktiež výskumu rôznych metód integrovanej ochrany 
lesa proti tvrdoňovi smrekovému a podkôrnikovi dubovému. Je autorom mnohých publikácií v oblasti 
ochrany lesa. Je zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných výskumných projektov. 
Ing. Milan Zúbrik, PhD. pôsobí v oblasti lesníckeho výskumu viac ako 33 rokov. Dlhodobo sa venuje 
ochrane lesa, najmä lesníckej entomológii a biologickej ochrane lesa. Pôsobí ako špecialista na listožravý a 
cicavý hmyz. Je autorom viac ako 500 článkov, referátov a expertíz. Absolvoval stáž na pracovisku OSN 
(IAEA) zameranú na problematiku sterilného hmyzu a nové, nekonvenčné metódy ochrany rastlín.  
Ing. Michal Lalík, PhD. je mladý vedecký pracovník do 35 rokov, ktorý je špecialistom na biologické metódy 
ochrany lesa so zameraním na entomopatogénne huby.  Pôsobí v oblasti lesníckeho výskumu 6 rokov. Je 
autorom 12 článkov v databáze WOS (64 citácií WOS).  
Ing. Andrej Kunca, PhD. je špecialistom na fytopatológiu a integrovanú ochranu lesa a je zároveň vedúci 
Strediska LOS, kolektívu 11 pracovníkov. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 400 vedeckých článkov 
a odborných publikácií v oblasti aplikovanej ochrany lesných drevín proti škodcom. 

10 najdôležitejších publikácií riešiteľského kolektívu z posledných rokov:  

1. Csóka, Gy., Hirka, A., Mutun, S., Glavendekic, M., Mikó, Á., Szőcs, L., Paulin, P., Eötvös, Cs.B., Gáspár, 
Cs., Cse-pelényi, M., Szénási, Á., Franjevic, M., Gninenko, Y., Dautbašic, M., Mujezinovic, O., Zúbrik, 
M., Netoiu, C., A Buzatu, A., Balacenoiu, F., Jurc, M., Jurc, D., Ber-nardinelli, I., Streito, J.C., D., Avtzis, 
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D., Hrašovec, B., 2019. Spread and potential host range of the invasive oak lace bug [Corythucha arcuata 
(Say, 1832) Heteroptera: Tingidae] in Eurasia. Agricultural and Forest Entomology, 22 (1): 61–74  

2. Galko, J., Lalík, M., Rell, S., Nikolov, C., Barta, M., Pittner, J., Hyblerová, S., Zúbrik, M., Kunca, 
A., Vakula J., Gubka, A, Holuša, J, 2022: Comprehensive comparison of treatments for controlling the 
large pine weevil (Hylobius abietis) in Central Europe. Sci Rep 12, 9673. https://doi.org/10.1038/s41598-
022-13729-6  

3. Galko, J., Økland, B., Kimoto, T., Rell, S., Zúbrik, M., Kunca, A., Vakula, J., Gubka, A., Nikolov, 
C., 2018: Testing temperature offects on woodboring beetles associated with oak diebeck. Biologia 
73(10), 361-370. 

4. Lalík, M., Holuša, J., Galko, J., Resnerová, K., Kunca, A., Nikolov, Ch., Mudrončeková, S., Surový, 
P., 2019: Simple Is Best: Pine Twigs are Better Than Artificial Lures for Trapping of Pine Weevils in 
Pitfall Traps. Forests 10: 642; doi:10.3390/f10080642. IF: 2.4 

5. Lalík, M., Galko, J., Nikolov, C., Rell, S., Kunca, A., Zúbrik, M., Hyblerová, S., Barta, M., Holuša, 
J., 2021: Potential of Beauveria bassiana application via a carrier to control the large pine weevil. Crop 
Protection, 143, 105563. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105563 IF: 2.57  

6. Mezei, P., Fleischer, P., Rozkošný, J., Kurjak, D., Dzurenko, M., Rell, S., Lalík, M., Galko, J., 2022: 
Weather conditions and host characteristics drive infestations of sessile oak (Quercus petraea) trap trees by 
oak bark beetles (Scolytus intricatus). Forest Ecology and Management, 119775, 
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119775 , IF: 3.56  

7. Økland, B., Flø, D., Schroeder, M., Zach, P., Cocos, D., Martikainen, P., Siitonen, J., Mandelshtam, M., 
I., Musolin, D., L., Neuvonen, S., Vakula, J., Nikolov, C., Lindelöw, A.,  Voolma, K., 2019: Range 
expansion of the small spruce bark beetle Ips amitinus: a newcomer in northern Europe. Agricultural and 
Forest Entomology, 21, 3p. 286-298.  

8. Vakula J., Zúbrik M., Galko J., Gubka A., Kunca A., Nikolov C., Saniga M., Zach P., 2021: Is the 
double-spined bark beetle Ips duplicatus a new threat to Picea omorika in urban habitats? Plant Protect. Sci., 
57: 248–251. 

9. Vakula, J., Zúbrik, M., Gubka, A., Galko, J., Rell, S., Kunca, A., Lalík, M., Leontovyč, R., 
Nikolov, C., Jurica, J., Balandová, Z., Bučan, J.: Use of the SIT method in forest protection against 
Ips typographus. APOL, 2022, vol. 3, no. 1, p. 3–14. 

10. Zúbrik, M.; Kunca, A.; Kulfan, J.; Rell, S.; Nikolov, C.; Galko, J.; Vakula, J.; Gubka, A.; 
Leontovyč, R.; Konôpka, B.; et al. 2021: Occurrence of gypsy moth (Lymantria dispar L.) in the Slovak 
Republic and its outbreaks during 1945–2020. Cent. Eur. For. J. 67, 55–71.  

 
B Harmonogram realizácie projektu 
B1 Časový harmonogram 

AKTIVITA  

 

Riešiteľ / 

Partner 
Začiatok 

Trvanie 

(mesiace) 
Koniec  

Aktivita 1.1 (viď C Aktivity projektu) 

Aktivita 1.2 (viď C Aktivity projektu) 

Aktivita 1.3 (viď C Aktivity projektu) 

Aktivita 2.1 (viď C Aktivity projektu) 

NLC/VLM 

NLC/VLM 

NLC/VLM 

NLC/VLM 

1.2.2023 

1.2.2023 

1.2.2023 

1.2.2023 

10 

10 

10 

10 

30.11.2023 

30.11.2023 

30.11.2023 

30.11.2023 

 
B2 Plánovaný rozpočet 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-13729-6
https://doi.org/10.1038/s41598-022-13729-6
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Oprávnené náklady (rozpísať po jednotlivých 

rozpočtových podpoložkách)  

2023 Spolu % 

A D  E3 

1. Bežné priame náklady spolu v  €   104480 104480 80.4 

2. 
Oprávnené náklady (mzdové náklady 

vrátane OON a odvodov) 

v  € 
81703 81703 62.8 

3. Oprávnené náklady (cestovné výdavky) v  € 4000 4000 3.1 

4. Oprávnené náklady (materiál) v  € 16777 16777 12.9 

5. Oprávnené náklady (služby ) v  € 2000 2000 1.5 

6. Bežné nepriame náklady spolu  v  € 25520 25520 19.6 

7. Neoprávnené náklady spolu   v  € 0 0 0.0 

8. Celkové náklady spolu (1 + 6) v  € 130000 130000 100.0 

 
C  Aktivity projektu 
 

C1 Názov špecifického cieľa projektu 

1. Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími škodcami lesa 

2. Výskum biologických metód boja s hmyzími škodcami lesa 
 

Aktivita 1.1 Overenie pôsobenia gama radiácie na fertilitu a vitalitu lykožrúta smrekového Ips 
typographus 

Aktivita 1.2 Overenie laboratórneho chovu  lykožrúta bukového Taphrorychus bicolor za účelom 
produkcie imág pre možné využitie SIT metódy 

Aktivita 1.3 Overenie laboratórneho chovu  inváznej bzdochy sietničky dubovej Corythucha 
arcuata za účelom produkcie jedincov pre budúce využitie SIT metódy 

Aktivita 2.1 Výskum využitia entomopatogénnej huby Beauveria bassiana proti tvrdoňovi 
smrekovému Hylobius abietis 

 

C2  Podrobný opis aktivity č. 1.1 

Číslo a názov aktivity aktivita 1.1 Overenie pôsobenia gama radiácie na fertilitu a vitalitu 
lykožrúta smrekového Ips typographus 

Špecifický cieľ projektu Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími 
škodcami lesa 

Cieľ aktivity Overenie pôsobenia gama radiácie na fertilitu a vitalitu lykožrúta 
smrekového Ips typographus 

TRL aktivity počiatočné TRL 4 

TRL aktivity výstupné  TRL 5 

Typ aktivity Základný výskum 

Termín realizácie aktivity 1.2.2023 – 30.11.2023 

Opis aktivity Lykožrút smrekový Ips typographus (L.) je jedným z najvýznamnejších 
hmyzích škodcov dospelých smrekových lesov Picea abies (L.) Karst. v 
celej Eurázii (Sauvard 2007). Opakovane sa premnožuje, pričom bývajú 
napadnuté tisíce štvorcových kilometrov lesa a premnoženia majú za 
následok úhyn miliónov smrekov (Gregoire, Evans, 2004). Na Slovensku 
boli zaznamenané najväčšie kalamity lykožrúta smrekového po veľkých 

                                                             
3  Polia v stĺpci E predstavujú % podiel jednotlivých položiek na celkových nákladoch spolu v  € . 
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vetrových kalamitách v rokoch 2004 a 2014. Vrcholy gradácií po 
vetrových kalamitách boli zaznamenané v rokoch 2008-2010, kedy bolo 
spracovaných 8,9 mil. m3 dreva a v rokoch 2017-2019, kedy bolo 
spracovaných 11,0 mil. m3 napadnutého dreva (Vakula et al., 2021).  
Výskum metódy SIT nie je na Slovensku ničím novým, v minulosti bolo 
riešených niekoľko projektov zameraných na využitie metódy SIT proti 
lesných škodcov. Odborný riešitelia majú s metódou SIT aplikovanou na 
lykožrúta smrekového skúsenosti, ktoré získali pri riešení výskumných 
projektov v rokoch 2005-2007 a 2020-2022 (Vakula et al. 2022).  
Laboratórne experimenty sa budú realizovať v laboratóriách NLC – 
LVÚ Zvolen, na Stredisku LOS Banská Štiavnica. Založené budú aj 
terénne experimenty v porastoch VLM, na izolovaných smrekových 
kmeňoch. Ožarovanie sa bude vykonávať v Slovenskom metrologickom 
ústave v Bratislave (SAV). Dospelé imága (prevažne samce) budú 
vystavované gama žiareniu a bude sledovaný vplyv žiarenia na plodnosť 
a iné chovné parametre. Sledované budú parametre ako sú mortalita, 
správanie, plodnosť, tak ožiarenej generácie F0 ako aj následnej 
generácie F1. 
 
Zavedenie technológie SIT do integrovanej ochrany lesa je veľmi 
ambiciózny zámer presahujúci svojim rozsahom rámce tohoto projektu. 
Aktivita je zameraná na výskum možnosti tejto vysoko účinnej, 
ekologickej, ale finančne mimoriadne náročnej technológie. Práce sa 
zamerajú na získanie základných znalostí o reakciách lykožrúta 
smrekového na gama radiáciu a vytvoria základ pre dlhodobý strategický 
výskum v tejto oblasti.  
 

Metodológia aktivity V lesoch VLM sa získajú jedince lykožrúta smrekového ktoré sa použijú 
na založenie umelého chovu a experimentov s ožarovaním. Lykožrúty 
budú vyselektované a na pokusy budú použité len najvitálnejšie jedince. 
Skladovanie vytriedených lykožrútov sa bude vykonávať pri teplote 10°C 
a vlhkosti 50%, maximálna dĺžka uskladnenia bude 3 dni. Samce 
lykožrúta smrekového sa vyselektujú a následne ožiaria dávkami gama 
radiácie 60-70 Gy (zdroj Kobalt 60). Ožiarené samce budú vypustené na 
od prostredia izolované chovné kmene v lese kde sa budú páriť 
v požerkoch s fertilnými samicami. Metóda chovu lykožrútov na 
chovných kmeňoch v lese bola vyvinutá na stredisku LOS a poskytuje 
najvhodnejšie podmienky na vývoj lykožrútov. Následne sa bude 
sledovať vplyv gama radiácie na plodnosť, mortalitu a ďalšie vývojové 
charakteristiky lykožrúta smrekového. Využité pri tom budú parametre 
požerkov, ako sú napr. dĺžka materských chodieb, počet nakladených 
vajíčok, počet a dĺžka larvových chodieb.  
Pracovníci spoločnosti Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik sa 
budú spolupodieľať na realizácii terénnych experimentov. Budú 
zabezpečovať koordinácie terénnych prác pre výskum na základe 
pokynov NLC, realizovať odbery a zabezpečovať dopravu vzoriek, 
inštaláciu pokusov v lesných porastoch, rutinné kontroly pokusov 
a ďalšie technické práce súvisiace s realizáciou experimentov.  

Kontrolované výstupy 
(výsledky) aktivity 

 Publikácie vydané vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch.  

 Komplexný tím pracovníkov zložený z vedeckých pracovníkov a z 

pracovníkov lesníckej prevádzky zameraný na dosiahnutie výsledkov 

projektu a prenos výsledkov výskumu do praxe.   

Ukazovateľ výsledku  Počet publikácií vydaných vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch: 1 
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 Počet vedeckých pracovníkov participujúcich na aktivite: 5 

Zodpovedná osoba Ing. Jozef Vakula, PhD.  

Odborní pracovníci  Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing., Juraj Galko, PhD., Ing. Christo Nikolov, 
PhD., Ing. Andrej Gubka, PhD. 

Prepojenosť na ostatné 
aktivity 

Aktivita bude riešená samostatne, bez prepojenia na iné aktivity projektu.  

Náklady/výdavky na 
realizáciu aktivity 

32500 Eur 

Realizuje  Realizuje celý riešiteľský tím, výskum koordinuje NLC – LVÚ Zvolen. 

 

C2  Podrobný opis aktivity č. 1.2 

Číslo a názov aktivity aktivita 1.2 Overenie laboratórneho chovu lykožrúta bukového 
Taphrorychus bicolor za účelom produkcie imág pre možné využitie SIT 
metódy. 

Špecifický cieľ projektu Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími 
škodcami lesa. 

Cieľ aktivity Overenie laboratórneho chovu  lykožrúta bukového Taphrorychus bicolor 
za účelom produkcie imág pre možné využitie SIT metódy. 

TRL aktivity počiatočné TRL 1 

TRL aktivity výstupné  TRL 2 

Typ aktivity Základný výskum 

Termín realizácie aktivity 1.2.2023 – 30.11.2023 

Opis aktivity Buk lesný (Fagus sylvatica) je dominantná drevina v lesoch Slovenska. 
Podľa posledných údajov z NIML2 (Šebeň 2017) je jeho plošný podiel 
zastúpenia 30,1±2,4%. Buk na Slovensku zatiaľ nemá 
„supervýznamných“ podkôrnych a drevokazných škodcov napr. ako 
smrek, avšak v posledných rokoch sa niektoré druhy z nich postupne 
aktivizujú a zasluhujú si našu zvýšenú pozornosť. Aj vzhľadom na 
postupné otepľovanie klímy spôsobené klimatickou zmenou vznikajú 
čoraz lepšie podmienky pre množenie hmyzích škodcov, ktoré existovali 
dosiaľ v určitej rovnováhe, naopak drevinám tieto rýchle zmeny 
podnebia, často spojené s extrémne suchými periódami, vôbec 
nevyhovujú. Buk je stresovaný, pričom emituje do prostredia tzv. 
primárne atraktanty. Práve to sú látky, ktoré hmyzí škodcovia vedia 
detegovať v prostredí, vyhľadať pre seba vhodného hostiteľa a atakovať 
ho. 
V strednej Európe je najpočetnejším podkôrnym druhom na buku 
lykožrút bukový (Taphrorychus bicolor). Z vlastných pozorovaní (Vakula et 
al., 2018, Galko et al. 2021) vieme, že v posledných rokoch vzrástla jeho 
lesnícky význam. Vyplýva to aj z početných hlásení lesnej prevádzky, 
ktoré prichádzajú na Stredisko lesníckej ochranárskej služby (LOS) o 
výskyte poškodení spôsobených týmto druhom (najmä od roku 2014). 
Sprievodným druhom lykožrúta je často krasoň zelenkastý (Agrilus 
viridis). O závažnosti uvedených druhov v Maďarsku píšu Lakatos & 
Molnár (2009), ktorí uvádzajú, že v perióde sucha v rokoch 2000 až 2004 
došlo k oslabeniu bukov a namnoženiu týchto škodcov, ktorí poškodili 
viac ako 120 tis. m3 dreva a odhadnutá strata pre vlastníkov bola až 1,6 
mil. EUR. Podobné hynutie sa vyskytlo v tom období aj v južnom 
Nemecku (Delb 2005). 
Z našich odborných skúseností a znalostí, ako aj z prítomnosti 
klimatickej zmeny (napr. extrémne sucho v roku 2022) prognózujeme, že 
významnosť lykožrúta bukového bude v nasledujúcich rokoch výrazne 
narastať a preto je nevyhnutné, najmä z preventívneho lesníckeho , ale 
aj vedeckého hľadiska mu už teraz venovať zvýšenú pozornosť. 
Plánujú sa vykonať terénne odchyty tohto druhu s následným založením 
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umelého chovu v laboratóriách NLC – LVÚ Zvolen, na Stredisku LOS 
Banská Štiavnica za účelom produkcie imág pre možné využitie SIT 
metódy.  

Metodológia aktivity V lesoch VLM so zastúpením buka budú inštalované feromónové lapače 
navnadené odparníkom s obsahom účinnej látky lákajúcej lykožrúta 
bukového s cieľom zabezpečiť dostatočný počet imág vhodných na 
založenie umelého chovu tohto druhu. Pre tento účel sa využijú 
feromónové lapače typu Theysohn (suchý odchyt) umiestnené na okraji 
bukového porastu (minimálne 10 m od najbližšieho zdravého buka) na 
kovovom stojane vysokom 2 m. Odchyt bude vykonaný v pravidelných 
krátkych intervaloch (niekoľko dní), aby sme zabezpečili dostatočnú 
životaschopňosť získaných imág. Lykožrúty sa umiestnia do chladiaceho 
boxu a urýchlene prepravia do laboratórií na Stredisko LOS. 
Odchytené imága sa v laboratórnych podmienkach použitím 
binokulárneho mikroskopu rozdelia podľa pohlavia (pri tomto druhu je 
výrazný pohlavný dimorfizmus) a tie najvitálnejšie budú selektované pre 
umelý chov. 
Umelý chov bude založený v laboratóriách LOS v chovných boxoch. 
Bude založených viacero sérií chovu na bukových vzorkách rôznych 
rozmerov a rôzneho stupňa kvality (zavädnutia).Pri zakladaní chovu 
bude vykonaných viacero variant sexuálneho pomeru. 
Cieľom aktivity je získať prvé skúsenosti s chovom lykožrúta bukového 
za účelom jeho masového chovu a produkcie imág pre výskum metódy 
SIT. 
Pracovníci spoločnosti Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik sa 

budú spolupodieľať pri výbere vhodných porastov a pri realizácii 
terénnych experimentov. Budú zabezpečovať koordinácie terénnych 
prác pre výskum na základe pokynov NLC, realizovať odbery 
a zabezpečovať dopravu vzoriek, inštaláciu pokusov v lesných 
porastoch, rutinné kontroly pokusov a ďalšie technické práce súvisiace 
s realizáciou experimentov.  

Kontrolované výstupy 
(výsledky) aktivity 

 Publikácie vydané vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch.  

 Komplexný tím pracovníkov zložený z vedeckých pracovníkov a z 

pracovníkov lesníckej prevádzky zameraný na dosiahnutie výsledkov 

projektu a prenos výsledkov výskumu do praxe.   

Ukazovateľ výsledku  Počet publikácií vydaných vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch: 2 

 Počet vedeckých pracovníkov participujúcich na aktivite: 5 

Zodpovedná osoba Ing. Juraj Galko, PhD.  

Odborní pracovníci  Ing. Jozef Vakula, PhD., Ing., Michal Lalík, PhD., PhD., Ing. Christo 
Nikolov, PhD., Ing. Andrej Gubka, PhD. 

Prepojenosť na ostatné 
aktivity 

Aktivita bude riešená komplementárne s aktivitou 1.3., pričom sa budú 
využívať podobné chovné zariadenia. Nadväznosť na aktivitu 1.3 nie je 
podmienená, čiže výsledky aktivity 1.2. nebudú mať priamy dopad na 
aktivitu 1.3.  

Náklady/výdavky na 
realizáciu aktivity 

32500 Eur 

Realizuje  Realizuje celý riešiteľský tím, výskum koordinuje NLC – LVÚ Zvolen. 

 

C2  Podrobný opis aktivity č. 1.3 

Číslo a názov aktivity Aktivita 1.3 Overenie laboratórneho chovu  inváznej bzdochy sietničky 
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dubovej Corythucha arcuata za účelom produkcie jedincov pre budúce 
využitie SIT metódy. 

Špecifický cieľ projektu Výskum využitia metód sterilného hmyzu (SIT) v boji s hmyzími 
škodcami lesa. 

Cieľ aktivity Overenie laboratórneho chovu  inváznej bzdochy sietničky dubovej 
Corythucha arcuata za účelom produkcie jedincov pre budúce využitie SIT 
metódy. 

TRL aktivity počiatočné TRL 2 

TRL aktivity výstupné  TRL 3 

Typ aktivity Základný výskum 

Termín realizácie aktivity 1.2.2023 – 30.11.2023 

Opis aktivity Sietnička dubová (Corythucha arcuata) je malá bzdocha z čeľade 
sietničkovité (Tingidae). Pochádza zo Severnej Ameriky, kde je hojne 
rozšírená v USA a v Kanade. Prvý výskyt tohto druhu v Európe bol 
zaznamenaný v Taliansku v máji 2000 (Bernardinelli, 2000). Už v roku 2001 
bola zaradená do zoznamu inváznych druhov EPPO. C. arcuata sa začala 
rýchlo šíriť. Bola zistená v roku 2002 aj vo Švajčiarsku (Forster et al., 2005 ) 
a v roku 2003 v Turecku (Mutun, 2003). Dnes je rozšírená v Bulharsku, 
Maďarsku, Albánsku, Rakúsku, Srbsku, Rumunsku, Slovinsku, 
Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Francúzku, Grécku a iných krajinách 
(Csoka a kol. 2019). V roku 2019 bola prvý krát nájdená aj na Slovensku 
(Zúbrik et al., 2019). Podľa doteraz nepublikovaných údajov sa tento druh v rokoch 2019 

– 2022 rozšíril na území Slovenska do väčšiny dubových porastov a bol zaznamenaný na 

viac ako 100 lokalitách (Zúbrik, nepublikované údaje).  
Medzi dreviny, ktoré napáda patria najmä duby (Quercus spp.), ale dokáže 
prežiť aj na iných drevinách, ako je napríklad jabloň, hruška, ruža, javor, 
hloh a pod. Škody spôsobuje cicaním na listoch, ktoré strácajú farbu (mení sa zo 

zelenej na okrovožltú), dochádza k redukcii fotosyntézy a k predčasnému opadu listov. 

Stromy sa stávajú náchylnejšie na napadnutie sekundárnymi škodlivými činiteľmi.  

Z našich odborných skúseností a znalostí, ako aj z prítomnosti 
klimatickej zmeny (napr. extrémne sucho v roku 2022) očakávame, že 
významnosť sietničky dubovej bude v nasledujúcich rokoch výrazne 
narastať. Očakávame silné defoliácie na veľkých výmerách porastov.  Je 
preto nevyhnutné (najmä z preventívneho lesníckeho, ale aj vedeckého 
hľadiska) už teraz jej venovať zvýšenú pozornosť.  
Plánujú sa vykonať terénne odchyty tohto druhu s následným založením 
chovu v laboratóriách NLC – LVÚ Zvolen, na Stredisku LOS Banská 
Štiavnica za účelom produkcie imág pre možné využitie SIT metódy.  

Metodológia aktivity V lesoch VLM so zastúpením duba budú vykonané zbery za účelom 
získania imág sietničky dubovej pre laboratórne experimenty. Odchytené 
jedince sa umiestnia do chladiaceho boxu a urýchlene prepravia do 
laboratórií na Stredisko LOS. 
 
Výskum sa bude realizovať v chovných boxoch, kde sa imága umiestnia, 
pričom sa bude hľadať vhodný spôsob chovu, ktorý by zabezpečil ich 
produkciu pri dostatočne vysokej fertilite. Bude založených viacero sérií 
experimentov, pričom sa bude hľadať vhodná drevina pre laboratórny 
chov.  
 
Cieľom aktivity je získať prvé skúsenosti s chovom sietničky dubovej za 
účelom jeho masového chovu a produkcie imág pre výskum metódy SIT. 
Zároveň aj vyhodnotiť celkový potenciál tohoto druhu pre prípadný 
masový chov a následné ožarovanie metódou SIT. 
 
Pracovníci spoločnosti Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik sa 
budú spolupodieľať pri výbere vhodných porastov a pri realizácii 
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terénnych experimentov. Budú zabezpečovať koordinácie terénnych 
prác pre výskum na základe pokynov NLC, realizovať odbery 
a zabezpečovať dopravu vzoriek, inštaláciu pokusov v lesných 
porastoch, rutinné kontroly pokusov a ďalšie technické práce súvisiace 
s realizáciou experimentov.  

Kontrolované výstupy 
(výsledky) aktivity 

 Publikácie vydané vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch.  

 Komplexný tím pracovníkov zložený z vedeckých pracovníkov a z 

pracovníkov lesníckej prevádzky zameraný na dosiahnutie výsledkov 

projektu a prenos výsledkov výskumu do praxe.   

Ukazovateľ výsledku  Počet publikácií vydaných vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch: 1 

 Počet vedeckých pracovníkov participujúcich na aktivite: 5 

Zodpovedná osoba Ing. Milan Zúbrik, PhD.  

Odborní pracovníci  Ing., Michal Lalík, PhD., Ing. Slavomír Rell, PhD., Ing. Christo 
Nikolov, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD. 

Prepojenosť na ostatné 
aktivity 

Aktivita bude riešená komplementárne s aktivitou 1.2., pričom sa budú 
využívať podobné chovné zariadenia. Nadväznosť na aktivitu 1.2 nie je 
podmienená, čiže výsledky aktivity 1.3. nebudú mať priamy dopad na 
aktivitu 1.2. 

Náklady/výdavky na 
realizáciu aktivity 

32500 Eur 

Realizuje  Realizuje celý riešiteľský tím, výskum koordinuje NLC – LVÚ Zvolen. 

 

C2  Podrobný opis aktivity č. 2.1 

Číslo a názov aktivity aktivita 2.1 Výskum využitia entomopatogénnej huby Beauveria bassiana 
v boji proti tvrdoňovi smrekovému Hylobius abietis 

Špecifický cieľ projektu Výskum biologických metód boja s hmyzími škodcami lesa 

Cieľ aktivity Výskum využitia entomopatogénnej huby Beauveria bassiana v boji proti 
tvrdoňovi smrekovému Hylobius abietis 

TRL aktivity počiatočné TRL 6 

TRL aktivity výstupné  TRL 8 

Typ aktivity Základný výskum 

Termín realizácie aktivity 1.2.2023 – 30.11.2023 

Opis aktivity Tvrdoň smrekový Hylobius abietis (L.) je najvýznamnejší škodca mladých 
ihličnatých stromov (sadeníc) v komerčnom lesníctve v rámci Európy. 
Odhaduje sa, že v Európe ročne spôsobí škody v hodnote 120 mil. € (Lalík 
et al. 2021). Vyvíja sa najmä v pňoch spílených ihličnanov, ale aj 
v ťažbových zvyškoch. Dospelé chrobáky po vyliahnutí žerú na kôre 
sadeníc, čím spôsobujú ich vážne poškodenie. Na začiatku leta sú dospelé 
chrobáky schopné migrovať na veľké vzdialenosti a kolonizovať nové 
územia.   

Súčasný spôsob ochrany proti tvrdoňovi smrekovému spočíva v ošetrení 
sadeníc pyretroidmi alfa-cypermetrínom alebo cypermetrínom. Hlavný 
problémom týchto insekticídov je ich repelentný účinok na imága 
tvrdoňov a tým pomerne obmedzený účinok na znižovanie populácie 
škodcu (Torr a kol., 2005). Okrem toho tieto insekticídy sú považované 
za vysoko nebezpečné chemické látky. Hlavnou výhradou voči používaniu 
týchto insekticídov je ich nepriaznivý vplyv na necieľové druhy hmyzu 
a životné prostredie. Navyše existujú obavy o vplyve týchto insekticídov 
na zdravotný stav lesných robotníkov vykonávajúcich postreky 
(Kolmodin-Hedman et al. 1995), a tak je ich používanie prehodnocované 
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v mnohých krajinách (Mian, Mulla 1992). 

Na základe prvých terénnych a laboratórnych pokusov by rôzne kmene 
entomopatogénnej huby B. bassiana mohli byť úspešne použité na 
likvidáciu tvrdoňov v rôznych vývojových štádiách. Našou ambíciou je 
zahrnúť tieto kmene do integrovanej ochrany lesa v boji s H. abietis. 

Metodológia aktivity V laboratóriách LOS Banská Štiavnica bol izolovaný z prirodzených 
populácií tvrdoňa účinný kmeň Beauveria bassiana, ktorý je na tento druh 
vysoko virulentný. Tento kmeň huby bude použitý v špeciálnom 
biologickom nosiči, vyvinutom na tom istom pracovisku a v súčasnosti je 
na nosič podaná európska patentová prihláška. Na imága tvrdoňa 
smrekového budeme testovať nami získaný kmeň a zároveň kmeň ktorý 
sa používa v biopesticídoch. Tieto kmene budeme testovať 
v laboratórnych podmienkach a taktiež budeme vo vonkajších 
insektáriach sledovať priebeh infekcie imág tvrdoňa smrekového, ktoré sa 
dostanú do kontaktu s uvedeným biologickým nosičom.  

Zároveň budú založené aj experimenty v terénnych podmienkach, kde sa 
na vybranej ploche rozmiestnia nosiče v rôznych variantoch (lapacie kôry, 
prítomnosť odparníkov s prirodzeným atraktantom a pod.). Imága 
tvrdoňov budú lákané uvedenými rôznymi typmi atraktantov, čím sa 
dostanú do kontaktu so spórami, ktoré sa uvoľňujú z biologického nosiča. 
Po určitom čase sa na vybrané plochy aplikujú zemné pasce, do ktorých 
budeme odchytávať všetky (infikované aj neinfikované) imága tvrdoňa 
smrekového z oblasti. Na odchytených jedincoch budeme sledovať 
mortalitu a prerastanie entomopatogénnou hubou B. bassiana. Zároveň na 
plochu vysadíme sadenice smreka obyčajného na ktorých budeme 
sledovať poškodenie a mortalitu sadeníc. Predpokladáme, že na plochách 
kde budú umiestnené nosiče bude menšie poškodenie sadeníc. Toto 
tvrdenie je však nutné overiť.  

Uvedená metóda má veľký potenciál, nakoľko dosiaľ nie je v lesníckej 
praxi v Európe známa žiadna podobná biologická technológia, ktorá by 
dosahovala dostačujúcu účinnosť. 

Pracovníci spoločnosti Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik sa budú 
spolupodieľať na realizácii terénnych experimentov. Budú zabezpečovať 
koordinácie terénnych prác pre výskum na základe pokynov NLC, 
realizovať odbery a zabezpečovať dopravu vzoriek, inštaláciu pokusov 
v lesných porastoch, rutinné kontroly pokusov a ďalšie technické práce 
súvisiace s realizáciou experimentov. 

Kontrolované výstupy 
(výsledky) aktivity 

 Publikácie vydané vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch.  

 Komplexný tím pracovníkov zložený z vedeckých pracovníkov a z 

pracovníkov lesníckej prevádzky zameraný na dosiahnutie výsledkov 

projektu a prenos výsledkov výskumu do praxe.   

Ukazovateľ výsledku  Počet publikácií vydaných vo vedeckých a odborných časopisoch 

a zborníkoch: 1 

 Počet vedeckých pracovníkov participujúcich na aktivite: 5 

Zodpovedná osoba Ing. Michal Lalík, Ph.D. 

Odborní pracovníci  Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Roman Leontovyč, PhD., Valéria 
Longauerová, PhD., Ing. Slavomír Rell, PhD., Ing. Juraj Galko, PhD. 

Prepojenosť na ostatné 
aktivity 

Aktivita bude riešená samostatne, bez prepojenia na iné aktivity projektu. 

Náklady/výdavky na 32500 Eur 
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realizáciu aktivity 

Realizuje  Realizuje celý riešiteľský tím, výskum koordinuje NLC – LVÚ Zvolen. 

 
 
D. Plán výstupov projektu 

Rok Kontrolovaný výstup Výška 
dotácie v € 

2023 Články v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch 
a zborníkoch: 5 
Záverečná správa: 1 

Náklady sú 
uvedené 

v jednotlivých 
aktivitách 

Celkom  
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Príloha č. 3: Schválený rozpočet projektu 
 

  
Názov položky rozpočtu 

 Skupina 
výdavkov 

    

      rok 2023 Celkom 

A B C D E 

      EUR EUR 

1. Priame náklady spolu  104 480,00  104 480,00  

1.1. Mzdové náklady vrátane OON   60 432,00 60 432,00 

  z toho: pracovníci výskumu a vývoja   39 054,00 39 054,00 

  ostatní   21 378,00 21 378,00 

1.2. Poistné a príspevok do poisťovní   21 271,00 21 271,00 

1.3. Cestovné náhrady   4 000,00 4 000,00 

1.4. Energie, voda a komunikácie  0,00 0,00 

1.5. Materiál   16 777,00 16 777,00 

1.6. Rutinná a štandardná údržba   0,00 0,00 

1.7. Nájomné za nájom   0,00 0,00 

1.8. Služby   2 000,00 2 000,00 

1.9. Odpisy   0,00 0,00 

2.  Nepriame náklady spolu   25 520,00 25 520,00 

3. CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY   130 000,00  130 000,00  

4. 
CELKOVÝ PRÍSPEVOK MO SR  (nominálna 
dotácia) 

  130 000,00  130 000,00  

5. VLASTNÉ ZDROJE PRIJÍMATEĽA       

  VÝDAVKY PROJEKTU CELKOM       

  Diskontný faktor       

  DISKONTOVANÁ DOTÁCIA       

  DISKONTOVANÉ VÝDAVKY PROJEKTU       

  DISKONTOVANÁ INTENZITA POMOCI       
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