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Zvýšiť ekologickú stabilitu krajiny.

Zlepšiť racionálne využívanie 
prírodných zdrojov. 

Vytvoriť nové impulzy pre rozvoj 
vidieckej krajiny.

Zvýšiť zamestnanosť. 





Niektoré činnosti vraj 
nepotrebujú výskum.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Skoda-1000MB-1964-1969.jpg�




naša ponuka



Výskum 
orientovaný 
na prax –
informácie o 
lese



Integrovaná ochrana
lesa s dôrazom na smrečiny

Ekonomická 
životaschopnosť 
lesného 
hospodárstva.

Inventarizácia, monitoring 
a hospodárska úprava lesa

Environmentálne priaznivé 
a ekonomicky efektívne 
obhospodarovanie lesa

Ekologická stabilita 
lesných ekosystémov



skúsenosti



Ponúkame naše služby lesníkom už 112 rokov. 



referencie



VÝSLEDKY VÝSKUMU NA NLC-LVÚ ZVOLEN 
Komplexný geografický informačný systém 
„Poľovnícky GIS“. 
http://lvu.nlcsk.org/polovgis/

http://lvu.nlcsk.org/polovgis/�


VÝSLEDKY VÝSKUMU NA NLC-LVÚ ZVOLEN 



Nástroj na interpretáciu zmien stavu lesných 
porastov. http://www.nlcsk.org/stales/index.html

http://www.nlcsk.org/stales/index.html�


On-line monitoring lykožrúta smrekového. 
http://lvu.nlcsk.org/lp/

http://lvu.nlcsk.org/lp/�


Návrh metodiky aplikácie biopreparátu na báze 
entomopatogénnej huby Beauveria bassiana.



Prípravky na ochranu lesných porastov pred zverou 
(Repelan a Repos). 



Výskumno-demonštračné objekty



Informácie o pôsobení 
mikrosporídií na listožravý 
hmyz. 



Informácie o pôsobení klímy na lesy Slovenska. 



Návrhy na zmiernenie ekonomickej krízy v 
lesníctve. 



Činnosť LOS



nová infraštruktúra





Parazitologický 
ústav
SAV, Košice

NLC

Laboratórium pre 
populačnú genetiku

NLC –
Banská 
Štiavnica

Laboratórium pre 
biologické metódy

Laboratórium pre 
štúdium nematód

Laboratórium pre 
populačnú 
dynamiku

Laboratórium pre 
biotechnologické 
metódy

Ústav 
ekológie lesa



Zapojíme 
centrum do 
medzinárodných
štruktúr



Založíme 
chovy 
laboratórnych 
zvierat. 



Poskytneme 
prevádzke nové 
informácie ako 
ovládať početnosť 
škodcov. 

Podkôrny hmyz (Scolytidae)
Listožravý hmyz (Lymantriidae) 

Fytopatogénne organizmy (Basidiomycotina, 
Erysiphales)

Nematódy



otázky ?







Táto prezentácia bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum 
excelentnosti biologických metód ochrany lesa“ (ITMS: 

26220120008), na základe podpory operačného programu Výskum 
a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Poďakovanie:
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