
Sliačske poobhliadnutie

taký je názov konferencie, na ktorú Vás týmto s potešením 
pozývame. Koná sa nielen ako pripomienka medzinárodného 

stretnutia lesníkov, ktorí sa na Sliači na jeseň 1956 venovali 
hodnotám výberkového hospodárskeho spôsobu, 

ale predovšetkým ako výraz nášho spoločného presvedčenia 
o rozhodujúcom význame jednej z foriem  prírode blízkeho 

obhospodarovania lesa pre správu lesov Slovenska v 21. storočí.

 vo svetle záverov 
medzinárodnej konferencie Sliač 1956, 

venovanej výberkovému hospodáreniu v lesoch,

Veríme, že aj vďaka Vašej účasti 
na sliačskej konferencii sa nám spoločne podarí tvorivo 

nadviazať na progresívne prístupy správy lesných 
zdrojov a krajiny, ktoré organizátori a účastníci prvej 

sliačskej konferencie v roku 1956 neváhali predostrieť 
ako víziu pre slovenské lesy za horizont prelomu milénií.

Konferencia 
sa uskutoční 
v rovnakých 
historických 
priestoroch 
v hoteli 
Palace na Sliači 
v dňoch 
3. – 4. októbra 
2018 

Táto POZVÁNKA je určená 
všetkým záujemcom 
o účasť na konferencii.  
Prosíme ich, aby vyplnený 
priložený formulár 
zaslali organizátorovi 
do 17. júla 2018. Tí, ktorí 
chcú na konferencii 
prezentovať svoj referát, 
vyznačia túto skutočnosť 
vo formulári, kde uvedú  
krátky súhrn do 200 slov. 
Kompletné texty referátov 
prosíme následne zaslať 
do 31. augusta 2018.

 - moderné prírode blízke hospodárenie

SPOLUORGANIZÁTORI:

Slovenská 
lesnícka komora, 

Zvolen

Podrobný program 
konferencie 
bude zaslaný 
všetkým prihláseným 
účastníkom, a to 
na definitívnej pozvánke, 
ktorá bude v auguste 
rozoslaná širokej 
odbornej verejnosti. 

Odborný garant konferencie: 
prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
(0915 804 598) 

Organizační garanti konferencie:
Mgr. Peter Gogola 
(0918 444 444) 
Ing. Ján Mičovský, CSc. 
(0918 444 207) 
Ing. Michal Tomčík 
(0948 323 722) 

PROGRAM:
Streda 3. 10. 2018
  8:00 – 9:00 Prezentácia
  9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie
  9:15 – 13:15 Referáty + diskusia
13:15 – 14:15 Obed
14:15 – 19:00 Exkurzia lesy Donovaly 

a VšLP TU Zvolen
19:00 – 23:00 Večera, čaša vína

Štvrtok 4.10. 2018
  8:00 – 10:20 Referáty
10:20 – 11:20 Záverečná diskusia
11:20 – 11:50 Prijatie rezolúcie  
11:50 – 12:20 Odhalenie pamätnej 

tabule na budove 
Palace Sliač

12:20 – 13:30 Ukončenie konferencie, 
obed

Mediálny partner: 
LES & Letokruhy

Záujemcovia sa môžu 
zoznámiť so zborníkom 
referátov z konferencie 
v roku 1956 na adrese
https://sldk.tuzvo.sk/sk/e-dokumenty

Hlavným organizátorom 
konferencie je Lesnícka fakulta 

Technickej univerzity vo Zvolene pod záštitou dekana
prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera


