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ho odlišuje od rúbaňového hospodárenia: poskytnúť poslucháčom odborné poznatky súvisiace s metódami a postupmi prírode blízkeho
obhospodarovania lesa, pripraviť účastníkov
tréningu na cieľavedomé využívanie získaných poznatkov a skúseností v praktickej lesníckej činnosti v lesných porastoch, oboznámiť poslucháčov s dôvodmi, ktoré podnecujú
praktickú realizáciu prírode blízkeho obhospodarovania lesa, s jeho základnými princípmi a
s podmieňujúcimi faktormi jeho realizácie, so
spôsobmi a možnosťami realizácie prírode
blízkeho obhospodarovania lesa v štádiu výchovy mladín, výchovy prebierkami a v štádiu ich obnovy ťažbovými zásahmi.
Praktické cvičenia prebiehali v teréne,
na výukovej skusnej ploche „Kráľovčík“ pri
obci Lipníky, v teritóriu odštepného závodu
Prešov. Ich hlavným cieľom bolo oboznámiť

Ukrajinských lesníkov
učili prírode blízkemu
pestovaniu lesa

účastníkov s praktickými príkladmi prírode
blízkeho hospodárenia v konkrétnych lesných
porastoch. Na výukovej skusnej ploche bol
účastníkom prezentovaný stav lesného porastu bez, po a pred uplatnením prírode blízkeho ťažbového zásahu.
Dôležitou súčasťou cvičení bol aj nácvik praktického vyznačovania ťažby výberným princípom na jednej z troch čiastkových
plôšok vytvorených v rámci výukovej skusnej
plochy, kde všetky stromy boli označené

V dňoch 24. – 26. októbra 2012 sa uskutoč-

giónu, Karpatské regionálne vzdelávacie cen-

arabskou číslicou bielej farby. Účastníci dostali

nilo v Prešove v hoteli Lineas prvé sústre-

trum a zo slovenskej strany Národné lesnícke

zadanie skupinovej práce vo forme pracov-

denie odborného tréningu potenciálnych

centrum - Ústav lesníckeho poradenstva

ného listu a všetky dostupné mapové pod-

ukrajinských školiteľov (lektorov). Táto

a vzdelávania Zvolen.

vzdelávacia aktivita súvisela s realizáciou

Jedenásti ukrajinskí školitelia pochá-

klady, ako aj plán hospodárskych opatrení
z programu starostlivosti o les. Ich úlohou

jedného z cieľov medzinárodného projektu

dzali z radov lesníckej odbornej verejnosti:

bolo vyznačiť stromy na ťažbu. Čísla stromov

„Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lep-

piati vedecko-výskumní pracovníci, štyria ria-

posúdených na ťažbový zásah si zapisovali

šiemu obhospodarovaniu lesov“, financova-

diaci pracovníci a dvaja pracovníci lesnej pre-

do pridelených pracovných listov, spolu
s odôvodnením ich ťažbového zámeru.

ného Európskou komisiou v rámci Programu

vádzky. Tréning so simultánnym tlmočením

cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko -

do ukrajinského jazyka pozostával z teoretic-

Slovensko - Rumunsko – Ukrajina: vyškoliť

kej a praktickej časti a prebiehal podľa schvá-

Na základe vyhodnotenia anonymného dotazníkového prieskumu spokojnosti

dostatočný počet odborne pripravených

leného tréningového programu. Odborným

účastníkov v závere tréningu je možné kon-

ukrajinských školiteľov, ktorí budú ná-

garantom bol Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., ve-

štatovať celkovú spokojnosť ako z hľadiska

sledne schopní samostatne viesť kurzy ce-

dúci odborný referent – špecialista pre pesto-

organizácie vzdelávania, tak i poskytnutých

loživotného vzdelávania v oblasti prírode

vanie lesa GR Lesov SR, š. p., Banská Bystrica,

učebných materiálov a získania nových od-

blízkeho pestovania lesa a multifunkčného

odbor usmerňovania lesníckych činností. Te-

borných poznatkov v oblasti prírode blízkeho

obhospodarovania lesov vo vlastných

oretická časť prebiehala v prvý a tretí vyučo-

pestovania lesa a multifunkčného obhospo-

vací deň, druhý deň bol venovaný praktickým

darovania

cvičeniam v teréne.

prieskumu budú zároveň zohľadnené pri or-

regiónoch.
Partnermi medzinárodného projektu
sú z ukrajinskej strany NGO FORZA - Agentúra
pre trvalo udržateľný rozvoj Karpatského re-
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Cieľom teoretickej časti bolo vysvetliť,
čo je prírode blízke hospodárenie v lese a čo

lesov.

Výsledky

zmieneného

ganizácii druhého sústredenia, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2013.

