Štatút Ceny Prof. Štefana Korpeľa
za obhospodarovanie lesov v zmysle zásad hnutia
PRO SILVA
Preambula
Prof. dr.hc. Ing. Štefan Korpeľ, DrSc., je vedeckou komunitou Európy považovaný za nestora
výskumu pralesov v temperátnych lesoch Európy. Za túto prácu mu bol Zürišskou
polytechnikou (ETH Zürich) v roku 1992 udelený čestný vedecký titul dr.hc. Poznatky z tohto
výskumu uplatňoval pri praktických postupoch v pestovaní lesov. V rámci výchovy mladých
lesných porastov vypracoval nové metódy výchovy mladín a nové prebierkové postupy so
zreteľom na prvky racionalizácie. Bol autorom alebo spoluautorom početných smerníc,
koncepčných materiálov, expertíz zameraných na riadenie a usmerňovanie lesníckej činnosti v
oblasti pestovania lesa. Prednášal na mnohých závodných školách práce na lesných závodoch
a výrazne sa podieľal na usmerňovaní pestovnej činnosti v lesoch Slovenska. Bol jedným
z iniciátorov vzniku hnutia Pro Silva, ktoré bolo založené v roku 1989 v Slovinsku. Ako hlavný
priekopník týchto myšlienok sa zaslúžil o zakladanie objektov Pro Silva v lesoch Slovenska.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1)
2)

Štatút Ceny prof. Šefana Korpeľa, Lesníckej fakulty TU vo Zvolene je vnútorná
organizačná a riadiaca norma vydaná dekanom fakulty, ktorá upravuje podrobnosti jej
udeľovania.
Dekan fakulty udeľuje Cenu prof. Šefana Korpeľa lesníkom, obhospodarovateľom alebo
majiteľom lesov za:
a) vynikajúce výsledky dosiahnuté pri obhospodarovaní lesov v zmysle zásad Pro Silva,
b) za prácu pri prezentácií a propagácií štruktúr týchto lesov,
c) za zodpovedný a príkladný postoj a vzťah ku zvereným, takto obhospodarovaným
lesom pre nasledujúce generácie.
Článok 2
Návrhy na udelenie ceny

1)

2)

Návrhy na udelenie Ceny Prof. Štefana Korpeľa môžu Kuratóriu (článok 3) doručiť lesnícke
inštitúcie, organizácie, kolektívy, alebo pracovníci lesníckej praxe a štátnej ochrany prírody
vo vyhlásenom termíne, spravidla do 28. 2. príslušného kalendárneho roka, na adresu
Dekanátu Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Návrh musí obsahovať stručné zdôvodnenie
práce navrhovaného, jeho prínos pri kreovaní a obhospodarovaní porastov a plošnú výmeru
lesov, ktoré majú významné znaky výškovej a hrúbkovej diferenciácie, resp. majú
viacvrstvovú (mozaikovú) alebo výberkovú štruktúru.
O udelení ceny rozhoduje dekan na základe návrhu Kuratória, ktoré objektívne zhodnotí
všetky poslané návrhy, ktoré zodpovedajú postulátom v článku 1, ods. 2.

3)
4)
5)

Udelenie ceny sa potvrdzuje diplomom, ktorý obsahuje meno a priezvisko oceneného, presný
názov, dôvod ocenenia a dátum jej udelenia. Diplom podpisuje dekan lesníckej fakulty
a predseda hnutia PRO SILVA Slovensko.
S udelením ceny je spojená finančná odmena vo výške 500 Euro. Cena sa udeľuje pri
príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa koná v apríli vo Zvolene.
Organizačné a administratívne práce spojené s udelením Ceny zabezpečuje Dekanát
lesníckej fakulty, oddelenie pre vedecko- výskumnú činnosť. Dekanát LF TU vedie aj
evidenciu o udelených cenách.
Článok 3
Kuratórium a jeho rokovací poriadok

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Návrh na udelenie Ceny predkladá 9-členné kuratórium zložené z predsedu výboru hnutia
PRO SILVA Slovensko, 5 členov výboru hnutia, 2 členov VR LF a prodekana fakulty pre
vonkajšie vzťahy lesníckej fakulty.
Členov kuratória menuje na obdobie piatich rokov a odvoláva dekan lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene so súhlasom vedeckej rady fakulty.
Členstvo v kuratóriu je čestnou funkciou a zaniká uplynutím piatich rokov od vymenovania
do funkcie, alebo smrťou člena, odvolaním z funkcie alebo vzdaním sa členstva na vlastnú
žiadosť.
Členovia kuratória si spomedzi seba vo verejnom hlasovaní volia predsedu kuratória.
Zasadnutie kuratória zvoláva predseda kuratória písomne podľa potreby. Kuratórium môže
rokovať za prítomnosti aspoň dvoch tretín všetkých členov. Rokuje podľa samostatného
rokovacieho poriadku.
Kuratórium o udelení Ceny rozhoduje tajným hlasovaním. Návrh na udelenie Ceny je prijatý,
ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov kuratória. Rozhodnutie kuratória je
konečné.
Kuratórium môže podľa potreby prizvať na zasadnutie expertov, prípadne vyžiadať si
posudky k návrhom.
Z rokovania kuratória sa vyhotoví písomný protokol, ktorý podpíše predseda kuratória a dvaja
overovatelia – členovia kuratória.
Návrh na udelenie Ceny môžu podať kuratóriu inštitúcie, organizácie, kolektívy alebo
jednotlivci. Návrh musí byť písomne zdôvodnený a predložený v lehote stanovenej
kuratóriom.
Článok 4
Záverečné ustanovenie

1)

Štatút CENY prof. Štefana Korpeľa udeľovaný dekanom Lesníckej fakulty TU vo
Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo VR Lesníckej fakulty TU
Zvolen dňa 30. 11. 2017.

Vo Zvolene, 30. 11. 1017

Prof. Dr. Ing. Viliam Pichler
predseda Vedeckej rady LF TU
vo Zvolene

