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Pozvánka 

3.medzinárodná konferencia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku 

LESY PRE SPOLOČNOSŤ 

4. – 7. 11. 2013 

Košická Belá 

 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
GRZVNL Vás srdečne pozýva na 3. medzinárodnú konferenciu neštátnych vlastníkov 
a obhospodarovateľov lesov na Slovensku opäť do Košickej Belej.  
Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre získanie nových poznatkov a výmenu skúseností medzi 
vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov a odborníkmi z verejnej, odbornej štátnej správy, vedy, 
vzdelávania a mimovládnych organizácií. Odznejú vyžiadané odborné príspevky  so zameraním na 
hlavné témy konferencie a bude vytvorený priestor pre panelovú diskusiu účastníkov. 
 
TÉMY KONFERENCIE 

� EÚ a vlastník lesov na Slovensku (plánovacie obdobie 2014 až 2020) 
� Zásady lesníckej politiky na Slovensku a v zahraničí  
� Legislatívne prostredie a vlastník lesov 

 
PROGRAM KONFERENCIE.  
4. novembra 2013 (pondelok) 
 
13,00 - 14,00 Prezentácia účastníkov 
14,00 - 15,00 Obed 
15,00 –  15,30  Otvorenie konferencie 
15,30 – 17,30 Prednášky, diskusia, prestávka s občerstvením 
18,00 -   Večera  
 
5. novembra 2013 (utorok) 
7:30 – 8.30 Raňajky 
09:00 – 12:30 Prednášky, diskusia, prestávka s občerstvením 
12:30 – 13:30 Obed 
13:30 – 17:00 Prednášky, diskusia, prestávka s občerstvením 
18:00  Večera 
19:00  Recepcia 
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6. novembra 2013 (streda) 

07:30 – 8.30 Raňajky 
08:30 – 12:00 Panelová diskusia 
12:00 – 13,00  Obed 
13:30 – 16:00 Spracovanie a schválenie záverov konferencie 
17,00 -   Večera 
 
7. novembra 2013 (štvrtok) 

07,00 – 08,00  Raňajky 
08,00 -   Exkurzia 
 
Program bude aktualizovaný a dostupný na stránke www.grzvnl.eu 

 
POPLATKY 

Účasť na konferencii je bezplatná.  
Konferencia je pripravená a financovaná vďaka projektu „Silné partnerstvo = efektívny spôsob 

riešenia spoločných problémov“ (Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská 
republika 2007 – 2013). 
 
 
MIESTO KONANIA 

Ubytovanie a stravovanie  je zabezpečené v hoteli DAM (www.hoteldam.sk ) v Košickej Belej, pre 
pozvaných a registrovaných účastníkov je bezplatné. 
Prosíme o potvrdenie Vašej účasti vyplnením a zaslaním prihlášky. Počet účastníkov konferencie je 
limitovaný (max. 70 osôb). 
 
 

 
 
 
 


