
 

Pozvánka 
na medzinárodnú konferenciu 

Vlčie hory ako šanca pre región? 

ktorá sa uskutoční pod záštitou Milana Majerského, predsedu  
Prešovského samosprávneho kraja, Wladyslawa Ortyla,  

maršala Podkarpatského vojvodstva a mesta Snina 

 

Miesto Kaštieľ Snina, Kap. Nálepku 136/71 

Termín 25.10.2018, 9:00 - 17:00 

Prihláška www.aevis.org/?p=5710  

Zameranie Nezisková organizácia Aevis v spolupráci s Nadáciou prírodného        
dedičstva (PL), Združením EKOSKOP (PL) a Kaštieľom Snina vás pozýva         
na medzinárodnú konferenciu, ktorej hlavnou témou bude hľadanie        
spoločných východísk spolupráce v rámci rozvoja územia Vlčích hôr a          
zároveň zachovania a ochrany jeho prírodných hodnôt. 

V dávnej histórii spomínané územie pod názvom Vlčie hory dnes          
predstavuje cezhraničný región Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ktorý je         
jedinečný v rámci celej strednej Európy najmä bohatosťou prírodných         
hodnôt. Jeho dominantnou zložkou je od nepamäti prevažne lesná         
krajina pretkaná lúkami a riekami, ktorá vytvára priestor pre adekvátnu          
ochranu vzácnej prírody a zároveň predstavuje obrovský potenciál pre         
rozvoj tohto územia.  

Tento región miestnym obyvateľom poskytuje priestor pre život v zdravej          
krajine s dostatkom prírodných zdrojov. Ponúka im tiež šancu pre slušné           
a dobre platené zamestnanie a podnikanie v súlade s ochranou a citlivým            
využívaním prírody najmä prostredníctvom prírodného turizmu, prírode       
blízkeho lesníctva a ekologického poľnohospodárstva. Smerovanie a       
rozvoj tohto regiónu (nielen v oblasti ochrany jeho prírodných hodnôt)          
však vyžaduje jasné zadefinovanie spoločných cieľov a následnú        
vzájomnú spoluprácu pri ich napĺňaní. Pripravovaná konferencia chce        
preto podporiť dialóg o udržateľnom rozvoji regiónu a zároveň jeho          
ochrane. Chce poskytnúť priestor predstaviteľom zainteresovaných      
skupín, aby odprezentovali svoj názor a postoj k tejto dlhodobo značne           
polemickej a pritom doteraz koncepčne a systematicky neriešej téme. 

Partneri Nadácia prírodného dedičstva, Združenie EKOSKOP, Kaštieľ Snina 

Organizátor Aevis n.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov, info@aevis.org, +421 907 239 447 

 

 
 

http://www.aevis.org/?p=5710
mailto:info@aevis.org


 

Program 

09:00 - 10:00 Registrácia účastníkov 
 

10:00 - 10:20 Úvodné slovo: predstavenie organizátorov, projektu a zámerov konferencie 
 

1. Sekcia - vyžiadané odborné prezentácie 
 

10:20 - 10:40 Miroslav Buraľ, regionálny historik (SK): História názvoslovia a ochrany územia          
Vlčích hôr 

 

10:40 - 11:00 Zenon Wojtas, Magurský národný park (PL): Potenciál územia a jeho ochrana - veľké             
šelmy ako súčasť chránených území a rozvoja regiónu 

 

11:00 - 11:15 občerstvenie 
 

11:15 - 11:35 Peter Trišč, ekologický farmár (SK): Potenciál územia a jeho ochrana - veľké            
bylinožravce ako súčasť chránených území, manažmentu cenných ekosystémov a         
rozvoja regiónu 

 

11:35 - 11:55 Tomáš Vida, Nadácia Aevis (SK): Potenciál územia a jeho ochrana - ako využiť             
prírodný turizmus pre udržateľný rozvoj regiónu 

 

11:55 - 13:00 obed 
 

2. Sekcia - Prezentácie zainteresovaných skupín k ochrane a rozvoju územia na           
základe nasledujúcich otázok: 

a) Čo pre vás znamená pojem Vlčie hory? 
b) Čo vnímate ako hlavné hodnoty tohto územia? 
c) Ako si predstavujete ochranu prírody v tomto území v horizonte 10 rokov? 
d) Ako si predstavujete rozvoj územia do budúcnosti? Na čom by mal byť postavený? 
e) Vymenujte, aké problémy vidíte pri realizácii ochrany a rozvoja tohto územia. 
f) Načrtnite riešenia týchto problémov. 

 

13:00 - 13:25 Bartek Pirga, biológ a špecialista na monitoring divokej prírody Bieščadského          
národného park (PL): Ochrana a rozvoj územia z pohľadu Bieščadského národného           
parku 

 

13:25 - 13:50 Edward Marszałek, hovorca riaditeľstva Štátnych lesov v Krosne (PL): Ochrana a           
rozvoj územia z pohľadu Štátnych lesov 

 

13:50 - 14:15 Radek Michalsky, riaditeľ Nadácie prírodného dedičstva (PL): Ochrana a rozvoj          
územia z pohľadu nadácie prírodného dedičstva 

 

14:15 - 14:30 občerstvenie 
 

14:30 - 14:55 Mário Perinaj, riaditeľ Národného parku Poloniny (SK): Ochrana a rozvoj územia z            
pohľadu Národného parku Poloniny 

 

14:55 - 15:20 Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych        
lesov Slovenska (SK): Ochrana a rozvoj územia z pohľadu lokálnych združení           
vlastníkov neštátnych lesov 

 

15:20 - 15:45 Peter Šiška, riaditeľ Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič (SK): Ochrana a         
rozvoj územia z pohľadu LPM Ulič, š.p. 

 

15:45 - 16:10 Rastislav Mičaník, riaditeľ Nadácie Aevis (SK): Ochrana a rozvoj územia z pohľadu            
Nadácie Aevis 

 

16:10 - 17:00 Diskusia a závery konferencie - pomenovanie spoločných východísk pre ďalšiu          
spoluprácu na ochrane a rozvoji územia 

 

 
 


