NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
v spolupráci s
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
ŠL TANAP – u,
Slovenskou lesníckou spoločnosťou – členom ZSVTS

dovoľujú si Vás pozvať na
2. ročník medzinárodnej konferencie

AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA
2014

HOTEL PANORAMA RESORT**** ŠTRBSKÉ PLESO
10. – 11. SEPTEMBRA 2014

ZAMERANIE PODUJATIA
Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2014“, ktorá sa
koná v dňoch 10. a 11. 09. 2014, je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa,
odborným lesným hospodárom, držiteľom osvedčení o odbornej spôsobilosti na prácu s lesným
reprodukčným materiálom, vedeckovýskumným pracovníkom a doktorandom, pracovníkom
štátnej správy, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom. Jej cieľom, je poskytnúť účastníkom
z lesníckej praxe a širokej lesníckej verejnosti aktuálne informácie a najnovšie poznatky výskumu
z oblasti zakladania, pestovania a produkcie lesa a ponúknuť priestor pre odbornú diskusiu, kde
pracovníci lesníckej prevádzky môžu prezentovať svoje námety na výskumné riešenie problémov
v oblasti zakladania, pestovania a produkcie lesa, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú.
Osobitosťou ročníka 2014 je, že konaniu konferencie predchádza „Stretnutie českých
a slovenských pestovateľov 2014“ (09. 09. 2014), ktoré je pokračovaním tradície každoročných
stretnutí pracovníkov vedeckých a akademických pracovísk, ktoré sa zaoberajú pestovaním lesa
v ČR a SR. Tomu bol prispôsobený aj program prvého dňa konferencie (10. 09. 2014), kedy bude
spoločná exkurzia účastníkov konferencie s účastníkmi stretnutia slovenských a českých
pestovateľov, kde budú mať možnosť bezprostredného kontaktu a konzultácií pracovníci
lesníckej prevádzky s kolegami z oblasti vedy a vzdelávania v oblasti pestovania lesa v ČR a SR.
Následne bude po exkurzii blok s prezentáciami ich výsledkov pre prax.
Podujatie zároveň ponúka priestor pre prezentáciu produktov a prípravkov firiem, určených
pre využitie pri zakladaní, pestovaní a ochrane lesa.

ODBORNÝ GARANT

ODBORNÍ KONZULTANTI

Dr. Ing. Tomáš Bucha

Stretnutie pestovateľov ČR a SR

riaditeľ NLC – LVÚ Zvolen

doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.

tel.: 045/5320 316 – 318

Odbor pestovania a produkcie lesa

e-mail: bucha@nlcsk.org

NLC – LVÚ Zvolen
tel.: 045/5314 234

ORGANIZAČNÍ GARANTI
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Stredisko kontroly LRM
NLC – LVÚ Zvolen
tel.: 045/5314 245
e-mail: bednarova@nlcsk.org
Ing. Slavomír Strmeň
Stredisko kontroly LRM
NLC – LVÚ Zvolen
tel.: 045/ 5314 242
e-mail: strmen@nlcsk.org

e-mail: stefancik@nlcsk.org
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Odbor pestovania a produkcie lesa
NLC – LVÚ Zvolen
tel.: 045/5314 125
e-mail: jankovic@nlcsk.org
Ing. Anna Túčeková, PhD.
Odbor pestovania a produkcie lesa
NLC – LVÚ Zvolen
tel.: 045/5314 244
e-mail: tucekova@nlcsk.org

PROGRAM
streda 10. 09. 2014
8:00 – 9:00
9:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:45
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45

15:45 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45

16:45 – 17:00
17:00 – 17:15

17:15 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 24:00

Príchod, ubytovanie a registrácia účastníkov z širšej lesníckej verejnosti a praxe
na konferenciu „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2014“ (APZPL)
Odchod na exkurziu – spoločná pre účastníkov Stretnutia pestovateľov ČR a SR
i Konferencie APZPL (vývoj porastov po kalamite Alžbeta v r. 2004 a kalamite Žofia 2014)
Oficiálne ukončenie stretnutia pestovateľov ČR a SR 2014
Obed
Otvorenie konferencie „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2014“
Príhovory vedenia NLC – LVÚ Zvolen
Možnosti uplatnění neceloplošné obnovy buku na kalamitní holině – experiment Vranov
Ing. Anton Martiník, Ph.D. a kol. (LDF MENDELU v Brně)
Vliv termínu výsadby, založení, expozice a zkracování kořenového systému na růst
sazenic douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco)
Ing. David Sychra, prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (LDF MENDELU v Brně)
Vliv buřeně a škod zvěří na růst douglasky tisolisté
Ing. Petr Vaněk, Ph.D. a kol. (LDF MENDELU v Brně)
Prestávka (Coffee break)
Výsledky aplikácie komerčného prípravku ECTOVIT v škôlkarských a výsadbových
experimentoch malého rozsahu
doc. Ing. Ivan Repáč, PhD. (LF TU vo Zvolene)
Testovanie kontroly podpňoviek antagonistickými hubami
Ing. Valéria Longauerová, PhD. a kol. (NLC – LVÚ Zvolen)
Vplyv klimatických zmien na kvantitu a kvalitu semena smreka obyčajného (Picea abies
(L.) Karst)
Ing. Elena Takáčová, Ing. Dagmar Bednárová, PhD. (NLC – LVÚ Zvolen)
Diskusia, prezentácie firiem
Večera
Odborno-spoločenské rokovanie – výmena poznatkov a skúseností, voľná diskusia

štvrtok 11. 09. 2014
7:45 – 8:45
9:00 – 9:15
9:15 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45

10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30

Raňajky
Novela zákona o lesoch a jej dopad na povinnosti pri obnove lesa
Ing. Tibor Jančok (MPRV SR SLHSD)
Vystúpenie zástupcu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov
Ekologický a produkčný potenciál jedle na Slovensku
Ing. Michal Bošeľa, PhD. a kol. (NLC – LVÚ Zvolen)
Vplyv rozdielnej výchovy bukového porastu na finančné zhodnotenie jeho sortimentov
doc. Ing. Igor Štefančík, CSc. (NLC – LVÚ Zvolen), Ing. Tibor Róth (Mestské lesy Košice a.s.)
Prestávka (Coffee break)
Je potrebné vysádzať prípravné dreviny na holiny po kalamitnom rozpade nepôvodných
smrečín na Kysuciach? (poznatky z prípadovej štúdie na demonštračnom objekte Husárik)
Ing. Martin Kamenský, CSc. a kol. (NLC – LVÚ Zvolen)
Aktuálne výsledky umelej obnovy na demonštračnom objekte Husárik na Kysuciach
Ing. Anna Túčeková, PhD., Ing. Elena Takáčová (NLC – LVÚ Zvolen)
Analýza stavu obnovy lesa v rozpadajúcich sa smrekových lesoch na VDO Kysuce
Ing. Vladimír Šebeň, PhD., Ing. Ladislav Kulla, PhD. (NLC – LVÚ Zvolen)
Diskusia, Záver konferencie

Zmena programu vyhradená. Podľa požiadaviek účastníkov podujatia z lesníckej praxe bude
možnosť vystúpiť v rámci diskusných blokov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
 „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2014“ sa bude konať v priestoroch hotela Panorama
Resort**** Štrbské Pleso v dňoch 10. – 11. 09. 2014
 Prezentácie a prednášky budú v Kongresovej sále Solisko (max. 80 účastníkov) alebo Končistá (viac ako
80 účastníkov) hotela Panorama Resort**** Štrbské Pleso
 Konferenčný poplatok za jedného účastníka stretnutia pestovateľov je 35 € a je v ňom zahrnutý
prenájom konferenčných priestorov s technikou a občerstvenie počas celej konferencie
 Stravovanie je zabezpečené v priestoroch hotela Panorama Resort**** Štrbské Pleso:
Deň
10. 09. 2014
11. 09. 2014
Spolu

Obed
6,00 €
6,00 €

Večera
9,00 €
–x–

Spolu
15,00 €
6,00 €

12,00 €

9,00 €

21,00 €

 Ubytovanie je zabezpečené v Panorama Resort**** Štrbské Pleso. Cena podľa platného cenníka je:
jednolôžková izba 52,00 €/osoba/noc, dvojlôžková izba 38 €/osoba/noc, trojlôžková izba
35,00 €/osoba/noc, za jednolôžkovú izbu sa nepripláca. Miestny poplatok je 1,00 €/osoba/deň.
Ubytovanie si platí účastník na recepcii hotela pri ubytovaní.
 Raňajky sú v cene ubytovania a len pre ubytovaných hostí.
 Zborník z konferencie „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2014“ je možné zakúpiť
za 12,00 €.
 Firmy prezentujúce svoje produkty a prípravky uhradia k vložnému ešte 70 € príspevok
na zabezpečenie prednáškovej miestnosti a priestorov na výstavku prospektov, produktov a
prípravkov.
 Všetci autori, spoluautori a ostatní účastníci konferencie si hradia náklady z vlastných prostriedkov.
 Účastnícky poplatok je zmluvnou cenou. Organizácia môže za prihláseného účastníka vyslať
náhradníka. Pri neúčasti prihláseného, resp. náhradníka sa poplatok nevracia.
 Konferenčný poplatok, platba za objednanú stravu, platba za zborník z konferencie „Aktuálne
problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2014“ a príspevok firiem je treba uhradiť vopred, prevodným
príkazom na účet Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42001315,
DIČ 2022091027, IČ DPH SK2022091027.
Bankové spojenie (číslo účtu): 7000241498/8180
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 7420041
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK2081800000007000241498
Banka: Štátna pokladnica a.s., Bratislava
 Účastník dostane na adresu uvedenú v prihláške daňový doklad.
 Národné lesnícke centrum je platiteľom DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
 Dôležité termíny:
Zaslanie záväznej prihlášky na konferenciu

do 20. 08. 2014

Bezhotovostná úhrada konferenčného poplatku, objednanej stravy, zborníka a príspevkov firiem
do 20. 08. 2014
 Záväzné prihlášky zasielajte mailom na adresu: bednarova@nlcsk.org, alebo poštou na adresu:
Ing. Dagmar Bednárová, PhD., Odbor pestovania a produkcie lesa, NLC – LVÚ Zvolen, T. G.
Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Miesto konania konferencie – hotel Panorama Resort**** Štrbské Pleso

Mapa

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – OBJEDNÁVKA

Akcia:

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2014

Miesto konania:

Konferenčná
Štrbské Pleso

Dátum konania:

10. – 11. septembra 2014

miestnosť

Solisko,

hotel

PANORAMA

Resort****

Účastník(ci) (priezvisko, meno, titul)

Objednávateľ
Inštitúcia (pracovisko):
Adresa:
Telefón:
e-mail:
IČO: _____________________ IČ DPH: ____________________
Záväzná objednávka:
Cena s DPH
Konferenčný
poplatok

Počet

35,00 €

ÁNO

10. 09. 2014

6,00 €

ÁNO

Večera 10. 09. 2014

9,00 €

ÁNO

Obed

6,00 €

ÁNO

Zborník z konferencie
APZPL

12,00 €

ÁNO

Príspevok firmy

70,00 €

ÁNO

–

ÁNO

Obed

11. 09. 2014

Spolu €

SPOLU
Exkurzia

–
Počet

Ubytovanie *

Typ izby

ÁNO

*Ubytovanie je zabezpečené v Panorama Resort**** Štrbské Pleso. Cena podľa platného cenníka je:
jednolôžková izba 52,00 €/osoba/noc; dvojlôžková izba 38,00 €/osoba/noc; trojlôžková izba 35,00 €/osoba/noc;
za jednolôžkovú izbu sa nepripláca. Miestny poplatok je 1,00 €/osobu/deň. Platí si účastník na recepcii hotela
pri ubytovaní.

Platba vo výške ______ € bude uhradená z účtu č. ________________ na účet NLC vedený
v Štátnej pokladnici, číslo účtu 7000241498/8180, KS – 0308, VS – 7420041, IČO 42001315,
DIČ 2022091027, IČ DPH SK2022091027.
Dátum úhrady: _________________
Dátum a podpis objednávateľa: _______________________________________

