NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
v spolupráci s
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

dovoľujú si Vás pozvať
na odborný pracovný seminár

„Analýza a potreba riešenia kľúčových
problémov lesníctva v znaleckej oblasti“
7. novembra 2018 od 9.00 hod.
Zvolen
Zameranie, obsahová náplň a cieľ semináru:
– Zhodnotenie metodík a prístupov v jednotlivých odvetviach – HÚL, pestovanie lesa,
spracovanie dreva, odhadu hodnoty lesov, odhadu škôd lesných porastov a poľovníctva
– Návrh odborných problematík vyžadujúcich si vedecké a inovačné riešenie pre
zlepšenie znaleckej činnosti z hľadiska meniacich sa ekonomických a ekologických
podmienok
– Analýza potreby riešenia kľúčových problémov lesníctva v znaleckej oblasti
– Vypracovanie návrhu riešenia problémov a problematík v odbore Lesníctvo, činnosti
zameranej na rozvoj vedy v oblasti znaleckej činnosti s ostatnými organizačnými
jednotkami NLC a ďalšími vedecko-pedagogickými inštitúciami SR
– Oboznámenie sa s novinkami v legislatíve súvisiacej so znaleckou činnosťou
Cieľová skupina – účastníci semináru:
Znalci a odborníci – konzultanti spolupracujúci pri riešení zvlášť obťažných prípadoch
vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie v odbore Lesníctvo v odvetviach:
–
–
–
–

Poľovníctvo
Hospodárska úprava lesov, Pestovanie lesov, Spracovanie dreva
Odhad hodnoty lesov
Odhad škôd lesných porastov

Miesto konania:
Modrá zasadačka NLC - LVÚ Zvolen, T. G. Masaryka 2175/22
Odborný garant: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Organizační garanti: Ing. Marián Vrbiniak, Ing. Alena Pástorová, PhD.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Na seminár sa neplatí vložné. Občerstvenie pre účastníkov seminára bude zabezpečené.
Dopravu si zabezpečuje každý účastník individuálne.
Prihlášky, text referátov a diskusných príspevkov (v rozsahu max. 6 strán) prosím zaslať do
31. októbra 2018 vo formáte doc. aj pdf. e-mailom na adresu pastorova@nlcsk.org, alebo
poštou na adresu:
Ing. Alena Pástorová, PhD.
Národné lesnícke centrum
Sokolská 2
960 52 Zvolen
POKYNY PRE PÍSANIE PRÍSPEVKOV:
-

Príspevok písať v MS Word, font Times New Roman,
Maximálny rozsah 6 strán formátu A4,
Všetky okraje 2,5 cm

Formátovanie textu:
- názov – veľkosť písma 14, zarovnanie do bloku, ostatný text – veľkosť písma 12,
riadkovanie jednoduché,
- obrázky, grafy a tabuľky v texte: názov, číslo a ich popis – veľkosť písma 10,
kurzívou, názov obrázku a grafu – pod obrázok, názov a číslo tabuľky – nad tabuľku.
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