
 
 

 
VÝBOR SLS INFORMUJE 

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 25. októbra 2018 

Miesto konania: CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 
Prítomní: Beracko, Čiamporová-Zaťovičová, Derka, Illýová, Materňáková, 
Mišíková Elexová 
Ospravedlnený: Bitušík 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Zhodnotenie činnosti SLS v roku 2018 

NPR Rašeliniště Jizerky, Jizerské hory, ČR (© Fedor Čiampor Jr, 2018) 
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Organizátori si dali mimoriadne záležať aj na spoločenskom vyžití 
účastníkov, pripravili pre nás viacero podujatí počnúc uvítacím večierkom, cez 
táborák a grilovanie, poster session spojenú s ochutnávkou miestnych pivných 
špecialít, až po galavečer v zrekonštruovanej historickej priemyselnej štvrti 
Manufaktura. Kolektívneho ducha a dobrú náladu podporoval aj práve 
prebiehajúci turnaj MS vo futbale v Rusku, kde sa neočakávane veľmi darilo 
chorvátskemu mužstvu, ktoré malo aj medzi účastníkmi sympózia množstvo 
fanúšikov najmä vďaka početnej výprave zo Záhrebu J. Samostatnou kapitolou 
bol originálny nápad stráviť deň vyhradený na exkurziu kajakovaním po rieke 
Pilica, ktorý sa napriek počiatočnej nedôvere väčšiny zúčastnených vskutku 
vydaril. 

Tohtoročný CESAMIR naozaj nesklamal. A aby sme v hanbe neostali 
a sympózium usporiadali aj v naozajstnom „srdci Európy“, ten budúci v roku 
2020 usporiadame u nás, na Slovensku, vo Vysokých Tatrách. Veríme, že sa 
nám podarí udržať nastavenú latku a s mnohými členmi SLS sa stretneme či už 
pri organizácii podujatia, alebo medzi účastníkmi. 

Zuzana ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ (CBRB SAV) 

 

O krôčik bližšie k (e)DNA metabarkódingu našich vôd 

Molekulárne dáta sú dnes už štandardným a obľúbeným nástrojom 
v hydrobiologickom výskume, pretože umožňujú získavať informácie, ktoré 
neboli dostupné aplikáciou konvenčných postupov. Využívajú sa v taxonómii 
a systematike (presnejšia determinácia, odhaľovanie kryptickej diverzity, 
definovanie evolučných vzťahov...), ekológii (populačná genetika, modelovanie 
vhodných ník, „landscape genetics“...), či analýze stavu biodiverzity a jej 
ochrany (detekcia inváznych/nepôvodných druhov, odhad vplyvu zmien 
prostredia na genetickú diverzitu druhov...). Rozvojom pokročilých technológií 
sekvenovania DNA (Next generation sequencing/High Throughput sequencing) 
a možností získavania DNA z environmentálnych vzoriek ako vzduch, pôda, 
voda (eDNA metabarkóding) sa čoraz intenzívnejšie testujú možnosti použitia 
týchto techník aj v monitoringu ekologického stavu vôd. Tento prístup má oproti 
dnes využívaným metódam viacero výhod (napr. väčšia objektívnosť výstupov, 
ľahšia štandardizácia, nezávislosť od expertov na jednotlivé hodnotené 
taxonomické skupiny, klesajúca cena) a preto, aj keď má stále aj svoje slabé 
miesta, má DNA metabarkóding veľký potenciál stať sa v budúcnosti 
štandardne využívanou metodikou napríklad v súvislosti s implementáciou 
Rámcovej smernice o vode. 

V októbri (21.–26.) sa v Bukurešti uskutočnil tréningový kurz zameraný 
na využitie eDNA metabarkódingu v hodnotení biodiverzity a ekologického 
stavu vôd, organizovaný v rámci COST akcie DNAqua.Net (viac o COST akcii v 
LS12/1 2018). Zúčastnil som sa ho spolu s ďalšími vyše 20 kolegami z celej 
Európy a počas intenzívneho týždňového školenia sme sa učili a zlepšovali 
v technikách odberu vzoriek, extrakcii DNA, venovali sa výberu a amplifikácii 
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vhodných genetických markerov a v závere aj bioinformatickým postupom 
využívaným v spracovaní a analýze získaných NGS dát. 

 Samozrejme, za týždeň sa nedá naučiť všetko o tak komplexnej téme 
akou je metabarkóding, napriek tomu to pre náš tím bol veľmi osožný kurz. 
Získali sme veľa nových informácií a skúseností, diskutovali sme možnosti 
spolupráce v oblasti hodnotenia stavu vôd, ktoré sa snažíme implementovať aj 
u nás. Spolu s Mariannou Cíchovou z VÚVH, s ktorou sme sa stretli vďaka 
kurzu, sme mali dostatok času plánovať spoluprácu medzi CBRB SAV a VÚVH, 
aby sme mohli tieto inovatívne postupy začať využívať čo najskôr aj 
pri hodnotení slovenských vôd. 

Fedor ČIAMPOR (CBRB SAV) 
www.dnaqua.net 

 
 

Determinačný kurz pre hydrobiológov – Larvy pakomárovitých 
podčeľade Tanypodinae, Diamesinae, Prodiamesinae 

Ako každoročne, tak aj túto jeseň sa na pôde VÚVH v Bratislave konal 
determinačný kurz pre hydrobiológov. Bol to už siedmy ročník a svojím 
obsahom nadväzoval na kurz z roku 2016, ktorý sa tak isto venoval proble-
matike lariev pakomárov. Avšak tento rok bol zameraný na podčeľade Tanypo-
dinae, Diamesinae a Prodiamesinae.  

Účastníci kurzu pri práci v teréne, v laboratóriu a pri počítačoch (© Piotr Gadawski) 


