
03. – 07. október 2016
Hotel Satel, Poprad

10. – 14. október 2016
Rekreačné zariadenie Zlatá Idka

Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér
Národné lesnícke centrum

LESNÝ SPRIEVODCA
Pozvánka na vzdelávací program

Dátum a miesto konania



Cieľ vzdelávacieho programu: prostredníctvom inovatívnych metód a prístupov envi-
ronmentálneho vzdelávania pripraviť účastníkov na zážitkové sprevádzanie návštevníkov 
po lesnom prírodnom prostredí ako podporu vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.
Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a je realizovaný v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér 
(FOR SOC, CBC01013). 

Cieľová skupina: program je určený pracovníkom v oblasti lesného hospodárstva, 
zamestnancom lesníckych inštitúcií na strednom stupni riadenia, zamestnancom štátnej 
správy na úseku lesného hospodárstva, členom lesníckych a environmentálnych záujmových 
subjektov zo Slovenska a Ukrajiny, ktorí majú záujem pracovať s verejnosťou. 
V rámci projektu FOR SOC sa vzdelávací program uskutoční v dvoch termínoch pre dve 
skupiny účastníkov, v jednom termíne pre 10 slovenských a 10 ukrajinských účastníkov, 
t. j. spolu pre oba termíny 40 osôb. 
Komunikačným jazykom je slovenský jazyk. Počas celého programu bude zabezpečené 
tlmočenie do ukrajinského jazyka.

Obsah vzdelávacieho programu: 
• Odborné sprievodcovstvo
• Lesná pedagogika ako zážitková forma sprevádzania v lesnom prírodnom prostredí
• Práca s verejnosťou, mediálna komunikácia
• Prezentácia prírodného bohatstva regiónu
• Zásady prvej pomoci v lesnom prírodnom prostredí
• Environmentálna etika

Rozsah vzdelávacieho programu: program pozostáva z jedného sústredenia v trvaní 5 
dní, t. j. celkový rozsah je 40 hodín.

Financovanie: program je fi nancovaný z grantu Nórskeho kráľovstva 
prostredníctvom Nórskeho fi nančného mechanizmu a spolufi nancovaný zo 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
Grant pokrýva organizačné a lektorské zabezpečenie programu, ubytovanie, stravovanie 
účastníkov a dopravu počas realizácie vzdelávacieho programu. 
Dopravu na miesto realizácie vzdelávacieho programu si slovenskí účastníci 
hradia sami; ukrajinský partner projektu zabezpečuje dopravu pre ukrajinských 
účastníkov.

NLC

Termín a miesto realizácie 
vzdelávacieho programu: 

• 1. termín vzdelávacieho programu 
– 03.– 07. október 2016, 
Prešovský kraj 
– Hotel Satel, Mnoheľova 825/5, 
058 01  Poprad, www.hotelsatel.com

• 2. termín vzdelávacieho programu 
– 10.– 14. október 2016, 
Košický kraj 
– Rekreačné zariadenie Zlatá Idka 261, 
044 61  Zlatá Idka, www.rzzlataidka.sk

LESNÝ SPRIEVODCA

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
– Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Vás pozýva zúčastniť sa vzdelávacieho programu



HARMONOGRAM VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

1. deň 
09.00 – 10.00 Príchod účastníkov, registrácia
10.00 – 12.00  1. blok Odborné sprievodcovstvo 
  Lektor:  Mgr. Marián Bilačič
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 18.00  2. blok Odborné sprievodcovstvo 

 Lektor:  Mgr. Marián Bilačič

2. deň
08.00 – 12.00  Lesná pedagogika ako zážitková forma sprevádzania 

 Lektori: Ing. Igor Viszlai, Ing. Veronika Jaloviarová, 
 Ing. Dana Loyová

12.00 – 13.00  Obed
13.00 – 17.00  Modelová ukážka zážitkového programu lesnej    

 pedagogiky   
  Lektori:  Ing. Igor Viszlai, Ing. Veronika Jaloviarová, 

 Ing. Dana Loyová

3. deň
08.00 – 10.00 Prezentácia prírodného bohatstva regiónu Košického/  

 Prešovského kraja a potenciál pre jeho rozvoj 
  Lektor:  Ing. Rudolf Navrátil
10.00 – 12.00 Základné zásady prvej pomoci v lese 
  Lektor:  Bc. Andrej Kapľavka
12.00 – 13.00  Obed
13.00 – 17.00  Environmentálna etika – lektor: Mgr. Martin Pazdera

4. deň 
08.00 – 12.00 Modelová ukážka zážitkového programu lesnej    

 pedagogiky   
  Lektori: Ing. Veronika Jaloviarová, Ing. Dana Loyová, 
    Mgr. Peter Gogola
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 17.00 Práca s verejnosťou, mediálna komunikácia 
  Lektor:  Mgr. Peter Gogola

5. deň
08.00 – 12.00 Modelová ukážka zážitkového programu lesnej    

 pedagogiky 
  Lektori: Ing. Veronika Jaloviarová, Ing. Dana Loyová
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 17.00 Spätná väzba v lesnej pedagogike, zážitkové učenie v lese 
17.00  Záverečná skúška, odovzdanie certifi kátov, ukončenie   

 programu 
  Lektori: Ing. Veronika Jaloviarová, Ing. Dana Loyová, 

   Ing. Rudolf Navrátil



ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU – Príloha č. 1 – na vzdelávací program Lesný 
sprievodca zasielajte ako podpísaný scan dokument elektronicky na 
adresy: 

jaloviarova@nlcsk.org – 1. vzdelávací program v hoteli Satel v Poprade, 
Prešovský kraj – do 13. 09. 2016

loyova@nlcsk.org – 2. vzdelávací program v RZ Zlatá Idka, Košický kraj 
– do 13. 09. 2016

Kontakt a informácie:
NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Ing. Veronika Jaloviarová 
e-mail: jaloviarova@nlcsk.org, tel.: +421 45 5202 203, 
mobil: +421 904 140 086

Ing. Dana Loyová
e-mail: loyova@nlcsk.org, tel.: +421 45 5202 203, mobil: +421 903 636 975



www.norwaygrants.org



Príloha č. 1 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVACÍ PROGRAM 

LESNÝ SPRIEVODCA 
 

 
 
Meno,  priezvisko, titul: 
 

 

Dátum narodenia: 
 

 

Miesto narodenia: 
 

 

 Adresa trvalého pobytu: 
 
  

Telefón/ email: 
 

 

Zamestnávateľ: 
 

 

*Číslo cestovného 
dokladu: 

 

*Číslo víz: 
 

 

*platí pre ukrajinských účastníkov 

 
Prihlasujem sa na (svoju voľbu vyznačte krížikom v štvorčeku): 
 

1. termín vzdelávacieho programu Lesný sprievodca,  

03. – 07. október 2016, Prešovský kraj  

 – hotel Satel, Mnoheľova 825/5, 058 01  Poprad  

 

2. termín vzdelávacieho programu Lesný sprievodca,  

10. – 14. október 2016, Košický kraj  

 – RZ Zlatá Idka, 044 61  Zlatá Idka 

 
 

V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa budú zaslané osobné údaje spracovávať za účelom organizačného 

zabezpečenia, akreditácie a archivácie vzdelávacieho programu Lesný sprievodca. 

Ďalej v súlade s vyššie uvedeným zákonom sa na stránke www.forsoc.org a stránke 

www.facebook.com/forsoc.eu budú zverejňovať fotografie z programu Lesný sprievodca.  

Pokiaľ si osoba neželá byť zverejnená na fotografii, môže nás o to písomne požiadať. 

 
 
 

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

               (dátum)             (podpis) 


