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SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ, 
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Cieľom odbornej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej 
verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná 
pozornosť sa zameria na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC 
– socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť 
outsourcingu v lesnom hospodárstve a projektu GreenWOOD zameraného na 
hodnotenie materiálových tokov vrátane kvantifi kácie viazania CO2 na všetkých 
úrovniach spracovania drevnej suroviny.

Projekt APVV IMPEVALES prináša výsledky implementačných analýz nástrojov 
verejnej politiky v oblasti ochrany prírody a ekonomických nástrojov PRV a daní 
z lesných pozemkov. Naším cieľom je zároveň prediskutovať s účastníkmi 
konferencie projekt aplikovaného výskumu APVV TestPESLes, zameraného na 
platby za ekosystémové služby lesa. 

GESTORI SEMINÁRA:
Ing. Bc. Ľuboš Halvoň, PhD.
Národné lesnícke centrum Zvolen
Ing. Peter Kicko
Sekcia LH a spracovania dreva - MPRV SR Bratislava

ODBORNÍ GARANTI:
Dr. Ing. Tomáš Bucha
NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
e-mail: bucha@nlcsk.orgIng. 
Miroslav Kovalčík, PhD.
NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
e-mail: kovalcik@nlcsk.org
Ing. Martin Moravčík, CSc.
NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
e-mail: moravcik@nlcsk.org
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
e-mail: sarvasova@nlcsk.org

ADRESA PRE ZASLANIE ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY 
(zmeny v účasti prosíme dopredu oznámiť):
Ľubica Bešinová
Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
tel.: 045/5314 305, fax: 045/5314 192
e-mail: besinova@nlcsk.org

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY 
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR



08.30 – 09.00  Registrácia účastníkov
09.00  Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov
09.10 – 10.00  Prvá časť konferencie

Ekonomické výsledky lesného hospodárstva SR 2017
Miroslav Kovalčík 
Hlavné problémy trhu s lesníckymi službami z pohľadu dodávateľov 
služieb
Rastislav Šulek a kol
Kvantifi kácia vývoja majetkovej ujmy v lesoch na Slovensku
Jozef Tutka

10.00 – 11.00  Druhá časť konferencie
Zmeny v bilanciách uhlíka viazaného vo výrobkoch z dreva v závislosti 
na rôznych modelových konceptoch (variantoch) využitia dreva
Martin Moravčík a kol.
Príspevok lesného hospodárstva a spracovania dreva ku konceptu 
bioekonomiky
Samuel Šimo-Svrček a kol.
Obchodná bilancia surového dreva a výrobkov z dreva
Miroslav Kovalčík a kol.

11.00 – 11.15 Prestávka
11.15 – 14.00   Tretia časť konferencie

Implementačná analýza lesníckych opatrení PRV
Zuzana Dobšinská a kol.
Implementačná analýza daní z lesných pozemkov
Martina Štěrbová a kol.
Implementačná analýza územnej ochrany prírody
Katarína Sujová a kol.
Projekt Testovanie nových politík a podnikateľských modelov na 
zabezpečenie vybraných ekosystémových služieb lesa
Zuzana Sarvašová  a kol.
Platby za ekosystémové služby lesa na Slovensku
Klára Báliková a kol.
Poradenstvo na základe analýzy verejnej politiky
Jaroslav Šálka a kol.

14.00  Záver
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PREDBEŽNÝ PROGRAM



AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY 
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

NLC ZVOLEN, 12. DECEMBER 2018

POKYNY PRE NAPÍSANIE REFERÁTU

Príspevky posielajte v elektronickej forme na adresu: besinova@nlcsk.org
Pri písaní príspevku používajte font Times New Roman CE, riadkovanie 1, všetky 
okraje 2,5
Usporiadanie jednotlivých časti príspevku je nasledovné:

Názov príspevku – veľkosť písma 14, vystredené
Meno autora – veľkosť písma 12, vystredené
Abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku max. 15 riadkov, veľkosť písma 12, 
zarovnané okraje
Kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku – max. 10 slov, veľkosť písma 
12, zarovnané okraje
Text príspevku – veľkosť písma 12, zarovnané okraje
Nadpisy v rámci príspevku - tučné, veľkosť písma 12, zarovnané vľavo

Rozsah referátu je stanovený na max. 8 strán formátu A4, vrátane tabuliek, 
obrázkov a grafov.
Všetky príspevky budú uverejnené v zborníku zo seminára. Z časových dôvodov 
si organizátori vyhradzujú právo na výber príspevkov, ktoré sa budú prezentovať 
na seminári.

Termín odovzdania príspevku: 10. december 2018 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU 
Návratka 

(zmeny v účasti prosíme dopredu oznámiť) 
 
 

Akcia:   Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 
 
Miesto: NLC – Lesnícky výskumný ústav 
               T.G. Masaryka 22, Zvolen 
 
Dátum: 12. december 2018  
 
Účastníci seminára: (Priezvisko, meno, titul) 
 
 
 
 
 
Organizácia: ................................................................ 

................................................................................. 
 
 
Presná adresa: ............................................................. 

................................................................................. 
 
 
Telefón: ............................      Fax: .............................. 
 
e-mail: ....................................................................... 
 
 

Uzávierka prihlášok: 10. december 2018 
 
 
 
Toto podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. APVV-15-0487 a č. 
APVV-15-0715. 

PRIHLÁŠKA PRÍSPEVKU – Návratka 
 
 
 

Akcia:   Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 
 
Miesto: NLC – Lesnícky výskumný ústav 
 T.G. Masaryka 22, Zvolen 
 
Dátum: 12. december 2018 
 

Meno a priezvisko:  

................................................................................. 
 
Názov  príspevku: 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
 
 
Organizácia: 
 
 
................................................................................. 
 
 
 

Termín odovzdania príspevku:  
10. december 2018 

 
 
 
 
 

Toto podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe zmluvy  č. APVV-15-0487 č. 
APVV-15-0715. 


