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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu sa uplatnia v praxi v dokazovacích procesoch trestných činov pytliactva, čo 
sa už úspešne overilo počas riešenia projektu. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Cieľom projektu bolo vyvinúť a poskytnúť rýchlu, exaktnú multiplex PCR techniku určenú na 
identifikáciu neznámych biologických vzoriek voľne žijúcej zveri. Táto metóda je originálnym 
vkladom do databázy identifikačných, resp. forenzných DNA technik. V rámci riešenia 
projektu sme sa zamerali nasledovné druhy poľovnej zveri: jeleň, srnec, diviak, daniel, 
muflón, zajac a králik ako aj na vybrané druhy chránených živočíchov (najmä medveď, rys, 
kamzík). Výsledky projektu sú podkladom pre rozšírenie nových genetických technológii a 
tvorbu databázy na identifikáciu neznámych vzoriek voľne žijúcej zveri. Boli vypracované 
podrobné pracovné postupy analýz pre druhovú identifikáciu analyzovaných druhov zvierat. V 
rámci projektu sa riešila aj simulácia náhodne nájdených biologických vzoriek (krv, trus, srsť, 
tkanivo) a analýza ich druhovej príslušnosti so zámerom využitia výsledkov  pri dokazovacom 
procese trestného činu pytliactva. Projekt sa riešil v dvoch etapách: Analýza mitochondriálnej 
DNA z biologických vzoriek vybraných druhov poľovnej zveri, Mikrosatelitné panely pre 
identifikáciu jedincov vo forenznej genetike živočíchov. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The aim of the project was to develop and provide rapid, exact multiplex PCR techniques to 
identify unknown biological samples from hunting game animals. This method is an original 
contribution to the database of identification and forensic DNA techniques. We focused on the 
following game species: deer, roe deer, wild boar, fallow deer, mouflon, brown hares and 
rabbits as well as selected species of protected animals (especially bear, lynx, chamois). 
Project results are the basis for the expansion of new genetic technologies and the creation of 
a database to identify unknown samples of wild game. We developed detailed analysis of 
workflows for species identification of the analyzed species. The project dealt also with the 
simulation of randomly found biological samples (blood, feces, hair, tissue) and the analysis 
of species affiliation with the intention of using the results in the crime process of poaching. 
The project was solved in two stages: analysis of mitochondrial DNA from biological samples 
of selected game species, microsatellite panels for the identification of individuals in forensic 
genetics animals. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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