
                 

    
 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 
v spolupráci  

s Vidieckym parlamentom na Slovensku a VSP  Hontiansko–Dobronivským 
 

Vás pozýva na seminár s názvom 

 

Lesníctvo vo Fínsku a príklady využívania finančných 

prostriedkov EÚ z programu Leader v oblasti lesníctva  
 

 

Seminár sa uskutoční 12. mája 2011 o 13.30 hod. v zasadačke Národného lesníckeho centra vo 

Zvolene, na Sokolskej ulici č. 2.  

 
Seminár je zameraný na prezentáciu fínskeho lesníctva a príkladov využívania prostriedkov 
z programu Leader. Prednášajúcim hosťom seminára je pán Hannu Humalamäki, učiteľ Lesníckej 

školy Tuomarniemi a člen Miestnej akčnej skupiny Kuudestaan (západné Fínsko). Zameriava sa na 

odborné vzdelávanie lesníkov (vlastníci lesa, podnikatelia, dodávatelia služieb v lesníctve, lesní 

robotníci, operátori lesníckej mechanizácie) a vzdelávanie v oblasti využívania bioenergie.  

 

Program seminára:  

• Lesníctvo a drevospracujúci priemysel vo Fínsku - Hannu Humalamäki 

• Rodinné lesníctvo vo Fínsku - Hannu Humalamäki 

• Leader – príklady projektov z Fínska - Hannu Humalamäki 

• Šanca je vidiek – vidiek je šanca  - Mária Behanovská  

• Možnosti zapojenia lesnej pedagogiky a lesoturistiky v rámci projektov Leader – Ľudmila Marušáková 

• Výsledky NLC – ÚLPV Zvolen pre neštátne subjekty lesného hospodárstva – Milan Sarvaš 

 

Prosíme Vás o nahlásenie Vašej účasti na seminári na  tel. čísle 0911 884 003, alebo emailom na 

adresu vanco@nlcsk.org, do 11. mája 2011   

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku a  Verejno-súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské  

Ing. Milan Sarvaš, PhD., Národné lesnícke centrum  

Ing. Michal Vančo, Národné lesnícke centrum   

 
 

Vo Zvolene 5. mája 2011 
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