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Pozvánka 

 
Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou  
zameranú na oblasť  “Ochrana oblastí postihnutých ničivými prírodnými 
pohromami”. 
Mimoriadne udalosti prírodného charakteru sú čoraz viac aktuálnou témou 
nielen v krajinách strednej Európy ale všetkých krajinách sveta. Za hlavné 
faktory ich vzniku sú považované vplyvy globálnych a následne  lokálnych 
zmien, ako aj ľudské aktivity.  
Konferencia je zameraná na riešenie takýchto mimoriadnych udalostí 
z pohľadu krízového manažmentu, a to ako z pohľadu prevencie, tak 
i následnej represie. Hlavným cieľom našej medzinárodnej vedeckej 
konferencie je výmena vedomostí a skúseností týkajúcich sa mimoriadnych 
udalostí a katastrof prírodného charakteru, rovnako ako aj získavanie 
nových kontaktov a upevňovanie spolupráce s národnými i zahraničnými 
odborníkmi v danej oblasti.  
 

Organizátori 
 

Technická univerzita vo Zvolene,  
Katedra protipožiarnej ochrany, Drevárska fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline,  
Katedra požiarneho inžinierstva, Fakulta špeciálneho inžinierstva 

Slovenská asociácia pre geoinformatiku 
 

Garanti konferencie 
 

Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. – Slovenská republika 
Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – Slovenská republika 
Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. – Slovenská republika 

Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD – Slovenská republika 
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. – Česká republika 

 
Čas a miesto konania konferencie 

 
18.-22. November 2007 

Hotel Patria, Štrbské pleso, Slovenská republika 
 

 
Rokovacie sekcie 

 
- Krízový manažment a ochrana krajiny 
- Mapovanie rizík 
- Protipovodňová ochrana 
- Protipožiarna ochrana (protipožiarna ochrana narušených oblastí, 

prevencia v lesoch, v budovách ohrozených lesnými požiarmi) 
- Informačné technológie využívané v ochrane narušených oblastí 

(informačné systémy, GIS a technológie diaľkového prieskumu 
Zeme, systémy  pre podporu rozhodovania, simulačné procesy) 

 
Rokovacie jazyky 

 
Slovenský, český, anglický  (simultánny preklad) 

 
Zborník 

 
Články a posterové prezentácie budú publikované v zborníku, ktorý bude 
súčasťou konferenčných materiálov, taktiež si ho budete môcť stiahnuť na 
webovej stránke Technickej Univerzity vo Zvolene a Žilinskej univerzity v 
Žiline. 

Výstavy 
 
Počas priebehu konferencie bude prebiehať výstava produktov a služieb 
sponzorských firiem v priestoroch hotela Patria, v loveckom salóniku.  
 

Plánované aktivity 
 

- vedecké príspevky popredných svetových a domácich odborníkov  
vo vyššie spomínaných vedeckých oblastiach rokovacích sekcií 

- prezentácie posterov 
- výstava sponzorov 
- výlet do Vysokých Tatier 
- spoločenské aktivity a program pre účastníkov a ich partnerov 
 

Kontaktné osoby 
Ing. Andrea Majlingova, PhD., e-mail: amajling@vsld.tuzvo.sk

Ing. Ingrid Ponce, e-mail: ponceing@stonline.sk
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