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Na obálke: Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) hniezdi v kolóniách na stromoch 
a krovinách v rôznych mokradiach. Pre lov potravy sú pre chavkoše dôležité plytké 
vody a možnosti zosadnutia na brehu či porastoch a tiež brodenie. Patrí medzi 
sťahovavé druhy (foto: Andrej Chudý) 

Predstavujeme
nového štátneho tajomníka Ministerstva životného 
prostredia SR a riaditeľa festivalu Envirofilm 2012

doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.
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1975 – 77 Vysoká škola lesnícka a drevárska, Lesnícka fakulta, Zvolen, post-
graduálne štúdium ekonomickej integrácie v lesnom hospodárstve 
a drevospracujúcom priemysle pre komplexné využitie dreva

1962 – 68 Vysoká škola lesnícka a drevárska, Lesnícka fakulta, Zvolen, Ing.
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Slovenskej republiky v Drevárskom výbore 1993 – 2003, člen Spoločných 
tímov špecialistov EHK /FAO, IUFRO, Európsky lesnícky ústav, Fínsko, 
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