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Ukončenie registrácie

Úhrada ubytovania
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Konanie kongresu 

Odborná exkurzia

Poznávacia exkurzia (pre zahraničných účastníkov)

 01. jún 2015
 15. august 2015
 30. august 2015
 30. august 2015

29. – 30. september 2015
 01. október 2015

 02. – 03. október 2015

WWW.LESNAPEDAGOGIKA.SK
10. Európsky kongres lesnej pedagogiky 2015 sa koná pod záštitou Ministerstva

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a s podporou 

štátneho podniku LESY SR, š. p. ako spoluorganizátora kongresu. 



ÚVOD

 

Akým spôsobom môže učenie o lese v lese („les ako živá učebňa“) prispieť k lepšiemu 
porozumeniu princípov trvalo udržateľnosti?
Aké sú spoločné znaky a rozdiely medzi lesnou pedagogikou a vzdelávaním k trvalo 
udržateľnému rozvoju?
Aký je potenciál lesnej pedagogiky z hľadiska podpory myšlienok zodpovedného 
myslenia a konania v prospech súčasných i budúcich generácií?
Dokáže lesná pedagogika prispieť k vytváraniu užších vzťahov mladej generácie                       
s prírodou v dnešnej konzumnej spoločnosti?
Ako môže lesná pedagogika umožniť lepšie pochopenie a podporu trvalo udržateľného 
lesného hospodárstva širokou verejnosťou? 

Spolupráca a partnerstvo v oblasti lesnej pedagogiky na európskej úrovni má za sebou svoju prvú 
dekádu. Pri tejto príležitosti Vás EHK OSN/FAO Sieť lesníckych komunikátorov – pracovná skupina pre 
lesnú pedagogiku spolu s Národným lesníckym centrom a štátnym podnikom LESY SR, š. p. pozývajú 
na 10. Európsky kongres lesnej pedagogiky. Kongres vytvára priestor na výmenu poznatkov, 
skúseností a príkladov úspešných projektov lesnej pedagogiky za uplynulých desať rokov. Kongres 
zároveň predstavuje medzinárodnú platformu na otvorenú diskusiu o budúcnosti lesnej 
pedagogiky, o výzvach a príležitostiach, ktorým čelia lesní pedagógovia v európskom priestore. 
Kongres sa zameriava na zistenie reálnych potrieb a očakávaní cieľových skupín lesnej pedagogiky, 
ako aj výmenu a odovzdávanie osobných skúseností. Sme hrdí, že Slovensko – malá krajina v srdci 
Európy - je hostiteľskou krajinou jubilejného 10. ročníka Európskeho kongresu lesnej pedagogiky.



INFORMÁCIE O KONGRESE

Cieľová skupina

Kongres je určený lesným pedagógom, lesníkom, zamestnancom 
lesníckych organizácií ,  špecialistom zaoberajúcim sa 
environmentálnou výchovou a vzdelávaním k TUR, učiteľom, 
akademickej obci,  zamestnancom štátnej správy a pod.  

Termín konania

Kongres:  29. – 30. september 2015 
Odborná exkurzia:  01. október 2015 
Poznávacia exkurzia:  02. – 03. október 2015 (pre zahraničných účastníkov)

Miesto konania a ubytovanie

Hotel Kaskády 

www.hotelkaskady.sk

Letecká 19 

962 31   Sliač - Sielnica

 Slovensko

GPS:    48°627'  143'' N      19°104'  183'' E 

Jazyk

Oficiálnym rokovacím jazykom je anglický jazyk. Počas kongresu je 
zabezpečený simultánny preklad do slovenského jazyka. 

Kongresový výbor (v abecednom poradí)

Bjørnstad, Bjørn Helge -SKOGKURS Lesnícky vzdelávací inštitút, Nórsko
Jucker, Rolf - Nadácia SILVIVA, Švajčiarsko
Kärkkäinen, Sirpa - Fínska lesnícka asociácia, Fínsko
Marušáková, Ľudmila - Národné lesnícke centrum, Slovensko
Schmechel, Dirk -  Bavorský štátny lesnícky inštitút – LWF, Nemecko



PROGRAM A EXKURZIE

28. SEPTEMBER 2015 
PONDELOK

Hlavní prezentujúci (v abecednom poradí)

Príchod účastníkov kongresu
20.00 Uvítací program

Otvorenie kongresu, odborný program:
prezentácie, workshopy, bazár nápadov, 
spoločenský večer

29. SEPTEMBER 2015 
UTOROK

30. SEPTEMBER 2015 
STREDA

Odborný program: prezentácie, workshopy, 
bazár aktivít, ukončenie 

1. OKTÓBER 2015 
ŠTVRTOK

EXKURZIE 
Odborná exkurzia A: Návšteva vodného žľabu 
Rakytovo v Harmanci spojená s ukážkou 
splavovania dreva, Čiernohronská lesná železnica,  
Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline pri 
Čiernom Balogu s aktivitami lesnej pedagogiky 
Čas trvania: 8.00 – 18.00 

Odborná exkurzia B:  Návšteva historického
baníckeho a lesníckeho mesta Banská Štiavnica
zapísaného do svetového dedičstva UNESCO  
prvej lesníckej akadémie na svete a základnej 
školy so vzdelávacím programom lesníctvo 
a sokoliarstvo v Štiavnických baniach.
Čas trvania: 8.00 – 15.00

2.- 3. OKTÓBER 2015 
SOBOTA A NEDEĽA

Dobler, Günter - Technická univerzita Mníchov, Nemecko – predseda 
 lesníckej a environmentálnej politiky
Pypaert, Philippe - Programový špecialista v oblasti vzdelávania
 k trvalo udržateľnému rozvoju, UNESCO 
Vybohová, Darina - Metodicko-pedagogické centrum, Slovensko
Kollár, Miroslav - novinár, mediálny analytik, riaditeľ Inštitútu 
 pre verejné otázky, konzultant Ministerstva kultúry Slovenskej 
 republiky, Slovensko

Poznávacia exkurzia po ukončení kongresu 
(dobrovoľný program pre zahraničných účastníkov)
Badínsky prales, Kremnická mincovňa, Oravský hrad,
Vysoké Tatry, Belianska jaskyňa. Ďalšie informácie 
k programu budú zverejnené
na www.forestpedagogigcs.eu od 1. júna 2015.



REGISTRÁCIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ubytovanie (nie je zahrnuté v registračnom poplatku) 
Registračný poplatok:  200,- Eur
Registračný poplatok zahŕňa: 
  Technické zabezpečenie kongresu, tlmočenie, 
  kongresové materiály
  Uvítací program – 28. september
  Obedy počas dvoch kongresových dní a občerstvenie
  Spoločenský večer

Poplatok za exkurziu:  38,- Eur
Poplatok za exkurziu zahŕňa: 
  Dopravu
  Obed
  Vstupenky a náklady na sprievodcu

 

JEDNOPOSTEĽOVÁ IZBA:  64,- Eur / noc
DVOJPOSTEĽOVÁ IZBA:  101,- Eur / noc

Elektronická registrácia 

Registrácia na kongres bude dostupná elektronicky  aj v slovenskom jazyku na  začiatkom 
júla 2015. 

www.forestpedagogics.eu

Organizačný tím 

Organizačný tím z Národného lesníckeho centra: 

Dana Loyová Veronika Jaloviarová Marián TarabaDagmar Selešová
loyova@nlcsk.org jaloviarova@nlcsk.org taraba@nlcsk.orgselesova@nlcsk.org

Ľudmila Marušáková
marusakova@nlcsk.org

Ubytovanie si zabezpečí každý účastník samostatne, 
priamo v hoteli Kaskády v Sielnici, ktorý má špeciálne 
upravené ceny ubytovania pre účastníkov kongresu,        
príp. v inom ubytovacom zariadení v širšom okolí. 
Ceny za ubytovanie: 

Ubytovanie si môžete zabezpečiť elektronicky na e-mail:
 Nezabudnite uviesť 

poznámku: 10. kongres EU FP, čo vám umožní získať 
vyššie uvedenú cenu ubytovania.

rezervacia@hotelkaskady.sk.
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