
P O Z V Á N K AProgram:
25. 05. 2010

Prezentácia
Otvorenie seminára
Tematický okruh
Hlavný referát: , IK PROJEKT, Vy ný Kubín

Mgr. Sandra Kralj, PhD. / Mgr. Mirela Strahinić, Ministerstvo kultúry Chorvátskej republiky - konzervátorské oddelenie v Osijeku
Revitalizácia ľudovej architektúry z dreva s cieľom obohatenia turistickej ponuky vo vidieckom prostredí
Mgr. Radim Silný, Národní ústav lidové kultury, Strá nice
Dřevo - odlo ená tradice?
Ing. arch. Jaroslav M. Matu čák, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Moderná drevená architektúra vo vidieckej krajine - Centrum ekologických aktivít mesta Olomouc-Sluňákov
Obedná prestávka
Tematický okruh
Hlavný referát: , Stolársky magazín, Banská Bystrica

doc. Ing. PhD. Hubert Palu / Ing. Franti ek tulajter, CSc., Zdru enie certifikácie lesov Slovenska, Zvolen
Vyu ívanie dreva z lesov obhospodarovaných trvalo udr ateľným spôsobom
Ing. Ján tubňa, Akadémia vzdelávania, pobočka Zvolen
Sociálne aspekty lesníctva a drevárstva v horských a podhorských oblastiach Slovenska
Tematický okruh
Hlavný referát: , Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava

Mgr. Martin im a, Národní ústav lidové kultury, Strá nice
Výrobní technologie a její vliv na estetiku tradičních dřevěných hraček v Českých zemích
PhDr. Margita Jágerová, PhD., Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta, UKF v Nitre
Drevo na konci ivotnej púte človeka... K etnologickým aspektom vyu itia dreva ako označenia miesta posledného odpočinku

Drevo v intraviláne obce - architektúra z dreva; environmentálna logika ľudovej architektúry
arch. Igor Krpelán

Koreferáty:

Ručná remeselná a malosériová výroba z dreva
PhDr. Anton Mrník

Koreferáty:

Tradičné ľudové výrobky z dreva - in pirácie a kontinuity
PhDr. Martin Me a

Koreferáty:
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9:00 -10:00
10:00 -10:15
10:15 -12:30

12:30 - 13:30
13:30 - 15:30

15:30 - 17:30

26. 05. 2010
9:00 - 11:30

11:30 - 13:00

Tematický okruh
Hlavný referát ., Fakulta architektúry, STU v Bratislave

Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita, Brno
Dřevěný nábytek jako emotivní prvek interiéru: estetika - ekologie - ergonomie
Ing. Mgr. art. Luká Kello, Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU v Bratislave
Drevo ako interiérový detail (informácia v dizajne zakliata)
Ing. arch. Jaroslav M. Matu čák, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Drevo v interiéri súčasnej modernej architektúry
Obedná prestávka

Drevo v interiéri - dizajn dreveného nábytku
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD

Koreferáty:
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š

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

Drevo a jeho
mo nostiž

pri skvalitňovaní spôsobu ivota
a ivotného prostredia vidieckych sídiel

ž
ž

Informačný seminár
s medzinárodnou účasťou

Organizátor:
LESY SR, . p.

Termín konania:
Miesto konania:

Rokovacie jazyky:

š
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

25. - 27. 05. 2010

Zvolen, Ústav ekológie lesa SAV,
Ľ. túra 2

slovenský, český
Š

Seminár sa uskutoční v rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2007- 2013, ktorého riadiacim orgánom
je Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Je určený predstaviteľom obcí
a územnej samosprávy a ich
zariadeniam, ako aj podnikateľom
v oblasti spracovania dreva.
Zá titu nad seminárom
prevzal Ing. Igor Patrá , prezident Zväzu
spracovateľov dreva Slovenskej republiky

š
š



Európsky po nohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí.ľ

rámcová trasa
Zvolen - výstavy Lesníckeho a drevárskeho múzea Banská Bystrica - regionálne centrum remesiel ÚĽUV Slovenská Ľupča -

ľudové rezbárstvo Valaská - remeselná výroba z dreva Mýto pod Ďumbierom, Ni ná Boca - ľudová architektúra

Exkurzia -

ž

13:00 - 15:30

15:30 - 17:30

17:30

Tematický okruh
Hlavný referát: ., Fakulta umení, TU Ko ice

Ing.Mgr. art. Luká Kello, Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU v Bratislave
Vnímanie drevených výrobkov (drevo, citový zá itok)
Mgr. art. Martin Hartiník, kola ú itkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Bratislava
Dizajn a tvarovanie dreva
Ing. Mária Ro ková, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Etudy z dreva - priestor na tvorbu a prezentáciu nových ú itkových predmetov z dreva
Tematický okruh
Hlavný referát: Bratislava
Záver seminára

Dizajn drevených výrobkov; drevo, dizajn a tradícia
doc. Ing. Tibor Uhrin, ArtD

Koreferáty:

Drevo a umenie - ú itková a voľná výtvarná tvorba z dreva
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.,
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27. 05. 2010

8:00 - 16:00

Cestovné a diéty

Účasť na kolení potvrďte láskavo prilo enou záväznou prihlá kou.
Prihlá ku je potrebné doručiť v tlačenej podobe s podpisom do 07. 05. 2010 na adresu uvedenú ni ie:

účastníkom prepláca usporiadateľ po skončení kolenia na základe cestovného príkazu bezhotovostným spôsobom.
V prípade záujmu o preplatenie týchto nákladov uveďte prosím v prihlá ke číslo účtu, na ktoré sa príslu ná suma pouká e.

V prípade, e počet prihlásených prevý i kapacitné mo nosti seminára, usporiadatelia budú prihliadať k poradiu,
v akom budú prihlá ky doručené.
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Zborník
V etky prijaté príspevky budú zaradené do zborníka, ktorý vyjde tlačou následne po semináriš

Organizačný garant projektu:
elmíra í p k o v á,Ž Š Lesnícke a drevárske múzeum,, Nám. SNP 35, 960 01 Zvolen

Tel.: 045 / 5321886, 0918828703, e-mail: zelmira.sipkova@lesy.sk

Prezentácia účastníkov a predná kyš
budú prebiehať v zasadačke
Ústavu ekológie lesa SAV,
Ľ. túra 2, Zvolen.Š

Nocľah
na základe po iadavky uvedenej v prihlá ke
zabezpečuje a hradí usporiadateľ
v tudentskom domove
Technickej univerzity vo Zvolene, ul. Bariny.
Jednotné stravovanie účastníkov
nie je zabezpečené.
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študentský
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Organizačné východiská:


