Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene srdečne pozýva všetkých záujemcov
o vzájomné zdieľanie nových poznatkov a skúseností, ktoré môžu pomôcť slovenskému
lesníctvu prekonávať aktuálne problémy a výzvy, na odbornú konferenciu

ADAPTÍVNE LESNÍCTVO PRE UDRŽATEĽNÉ OBHOSPODAROVANIE LESOV,
OCHRANU PRÍRODY A ROZVOJ VIDIEKA
Konferencia sa koná ako súčasť radu podujatí k 65. výročiu založenia Vysokej školy lesníckej
a drevárskej, terajšej Technickej univerzity vo Zvolene a 210. výročia vysokoškolského
lesníckeho vzdelávania na Slovensku.
Zameranie a cieľová skupina odbornej konferencie: na konferencii budú odborníkmi
z Lesníckej fakulty TU vo Zvolene prezentované nové pohľady na závažné problémy a úlohy
slovenského lesníctva spolu s návrhmi na riešenie. Následne bude v rámci jednotlivých
tematických okruhov príležitosť na diskusiu. Na koniec prebehne otvorená panelová diskusia,
ktorá umožní konštruktívnu konfrontáciu a syntézu pohľadov a ich sformulovanie do podoby
záverov a odporúčaní konferencie. Konferencia bude prínosom pre všetkých účastníkov
z radov vlastníkov a užívateľov lesov, členov a zástupcov profesijných a stavovských
lesníckych organizácií, pracovníkov lesníckych inštitúcii a organizácii, ako aj odbornej
lesníckej verejnosti.

Dátum a čas konania: 28. 9. 2017 so začiatkom o 9:00 hod. a predpokladaným záverom
konferencie o 15:45 hod.
Miesto:
rekonštruovaná
Technickej univerzity vo Zvolene.

aula

Občerstvenie: minerálka, káva, čaj
a suché pečivo počas prestávky.
Možnosť obeda v blízkych stravovacích
zariadeniach (viď plán areálu TUZVO
a okolia). V prípade záujmu o obed
v stravovacom zariadení TUZVO
BARINY (3,83, EUR) prosíme toto
uviesť pri registrácie.

Aula TU vo Zvolene

Registrácia: Vašu účasť prosím potvrďte mailom na adresu: holikovam@tuzvo.sk (Ing. Mária
Holíková, tel. číslo: +45 5206 055) do 22. 9. 2017. Počet miest v konferenčnej miestnosti je
obmedzený, registrácia bude preto prebiehať do dosiahnutia kapacity.
Účastnícky poplatok: Konferencia je bez účastníckeho poplatku.
Konferenčné materiály: Z konferencie bude vydaný zborník referátov, príspevkov
prednesených v panelovej diskusii a záverov konferencie, ktorý bude účastníkom následne
distribuovaný zdarma vo formáte pdf.

Program konferencie1
09:00–09:10 Úvodný príhovor (prof. Dr. Ing. Viliam Pichler, dekan LF)
09:10–10:15 1. okruh – Predpoklady lesov Slovenska na uplatnenie prírode blízkych
pestovných systémov ako záruky ich ekologickej stability pri
prebiehajúcej klimatickej zmene
09:10–09:45 Kľúčový referát na tému 1. tematického okruhu (prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.)
09:45–10:00 Koreferát „Globálna klimatická zmena a lesy Slovenska“ (prof. Ing. Jaroslav
Škvarenina, CSc.)
10:00–10:15 Koreferát „Progresívne ekoinformatické nástroje predpovedania stavu lesa“
(doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.)
11:15–11:30 Prestávka a občerstvenie
10:30–11:35 2. okruh – Adaptívny manažment lesov v stupňoch ochrany
10:30–11:05 Kľúčový referát na tému 2. tematického okruhu (doc. Ing. Peter Fleischer, PhD.)
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Poznámka: organizátori si v nevyhnutnom prípade vyhradzujú právo úpravy programu konferencie.

11:05–11:20 Koreferát „Relevancia lesníckeho typologického systému
k manažmentu lesnej krajiny“ (doc. Ing. Karol Ujházy, PhD.)

vo

vzťahu

11:20–11:35 Koreferát „Diferencovaný manažment v zónach NP Slovenský Raj“ (Ing. Tomáš
Dražil, riaditeľ NP Slovenský Raj)
11:35–12:00 Diskusia k tematickým okruhom 1, 2
12:00–13:15 Obedňajšia prestávka
13:15–14:30 3. okruh – Socio-ekonomické nástroje pre znižovanie rizík a využívanie
príležitostí na udržateľné obhospodarovania lesov a rozvoj vidieka
13:15–13:50 Kľúčový referát na tému 3. tematického okruhu (prof. Ing. Ján Holécy, CSc.)
13:50–14:05 Koreferát „Participatívne prístupy pri strategickom plánovaní obhospodarovania
lesov“ (prof. Ing. Ján Tuček, CSc.)
14:05–14:20 Koreferát „Podpora ekosystémových služieb lesov a inovácií nástrojmi lesníckej
politiky“ (doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka)
14:20–14:30 Diskusia k tematickému okruhu 3
14:30–15:30 Panelová diskusia k tematickým okruhom 1-3 za účasti:
Ing. Eduard Apfel, hlavný inžinier podniku Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o.
Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD., riaditeľka CHKO Poľana
doc. Ing. Peter Fleischer, PhD., LF
Ing. Peter Kicko, gen. riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania
dreva MPRV
doc. Ing. Branislav Olah, PhD., FEE, prorektor TU vo Zvolene
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., LF
prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., dekan Drevárskej fakulty
doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, LF, prorektor TU vo Zvolene
prof. Ing. Ján Tuček, CSc., LF
15:30–15:45 Prezentácia výsledkov a odporúčaní konferencie, záver (dekan LF, garanti
tematických okruhov)

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

