
KLASTER  

Lesy pre spoločnosť - Ліси для суспільства 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  za  rok 2018 

  
 

I. Identifikačné údaje: 
 

Názov: v slovenskom jazyku: Lesy pre spoločnosť, skrátený názov LES 

v ukrajinskom jazyku: Ліси для суспільства, skrátený názov ЛІС 

Sídlo: na Slovensku: Južná trieda 11, 040 01 Košice 

 na Ukrajine: Mynajska 27/39, 88000 Užhorod 

Vznik: 6. júna 2016 podpisom Zakladacej listiny klastra  

Počet členov klastra k 31.12.2018: 21  

 

II. Poslanie a ciele klastra 

Klaster vznikol v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér CBC01013 

realizovaného prostredníctvom Nórskych grantov v programovej oblasti Cezhraničná 

spolupráca. Zakladajúcimi členmi klastra boli štyria partneri projektu zo Slovenska a dvaja 

partneri z Ukrajiny, ktorí sú zároveň členovia správnej rady klastra.  

Klaster je združenie rovnocenných členov založené na báze vzájomnej dôvery a spolupráce. 

Hlavným cieľom klastra je zlepšiť rozvoj cezhraničnej spolupráce slovensko-ukrajinského 

regiónu a podpora trvalo udržateľného rozvoja, turizmu a interpretácie prírodných hodnôt 

prostredníctvom intenzívnej výmeny informácií a poradenstva. Klaster umožňuje zlepšenie 

potenciálu jednotlivých členov a presadzovanie spoločných postupov pri rozvoji slovensko-

ukrajinského regiónu. Vytvára sieť spolupracujúcich subjektov pôsobiacich v určených  

oblastiach za účelom vytvorenia vzájomnej spolupráce členov klastra, podporuje a rozvíja 

cezhraničnú spoluprácu slovensko-ukrajinského regiónu medzi členmi klastra, zabezpečuje 

výmeny informácií, zvyšuje potenciál jednotlivých členov v oblasti rozvoja regiónov a turizmu 

prostredníctvom členstva v klastri. Členstvo v klastri je bezplatné. 

 



III. Správna rada klastra  

 

Členmi správnej rady sú zakladajúci členovia klastra v tomto zložení: 

Národné lesnícke centrum, 

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen 

Zástupca: Ing. Milan Sarvaš, PhD. – predseda správnej rady  

Forza - Agentúra pre rozvoj karpatského regiónu, 

Mynajska 27/39 88000, Užhorod, Ukrajina 

Zástupca: Lesya Loyko – podpredseda správnej rady 

Mestské lesy Košice, a.s. 

Južná trieda 11, 040 01 Košice 

Zástupca: Ing. Miroslav Tököly 

PRO POPULO Poprad, s.r.o. 

Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, Slovenská republika 

Zástupca: Ing. Peter Petrik 

Spojená škola – SOŠ Lesnícka 

Kollárova 10, 080 01, Prešov, Slovenská republika 

Zástupca: Ing Miroslav Fuchs, PhD. 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, 

Heydukova 25, 811 08, Bratislava, Slovenská republika 

Zástupca: Mgr. Tibor Köböl  

Národný prírodný park "Zacharovanyi kraj“,  

Zakarpatská obl., Iršavskij reg., Ilnitsya, Partizanska ul., 90130, Ukrajina  

Zástupca: Vasil Fenič 

 

 

 

 

 

 



IV. Činnosť klastra za obdobie január – december 2018 

 
Činnosť klastra pokračovala v začatej spolupráci jednotlivých členov klastra s cieľom podporiť 

turizmus v danom prihraničnom regióne prostredníctvom intenzívnej výmeny informácií a 

poradenstva.  

• V apríli 2018 sa v Košiciach konali Regionálne lesnícke dni zamerané na zvýšenie 

povedomia o lesníctve a ochrane prírody v danom regióne, ktoré bude prispievať k rozvoju 

turizmu. Organizátorom podujatia boli Mestské lesy Košice, a.s., ktoré v spolupraci 

s Národným lesníckym centrom Zvolen pripravili program lesnej pedagogiky pre širokú 

verejnosť. 

• V máji sa uskutočnil už druhý ročník aktivít „S lesníkom do lesa“ pre žiakov základných 

škôl Spišská Belá a okolie, ktorý bol aj v tomto roku zameraný na prezentáciu aktivít lesnej 

pedagogiky s cieľom prehĺbiť existujúcu spoluprácu a rozšíriť činnosti, rozširujúce rozvoj 

príslušného regiónu. Podujatia sa zúčastnilo 100 detí prvého stupňa ZŠ.  

• Členovia klastra z Ukrajiny- agentúra FORZA, Užhorodský štátny lesný podnik, Národný 

prírodný park Zacharovany kraj a zástupcovia ďalších lesných podnikov z regiónu, aktívne 

spolupracovali na príprave a organizácii Lesného festivalu v Berehove v Zakarpatsku, 

ktorý sa konal v septembri 2018. Podujatie, ktoré prispieva k rozvoju turizmu, šíreniu 

kultúrnych tradícií a zvyšovaniu povedomia o ochrane prírodného bohatstva, sa konalo už 

tretí krát a medzi verejnosťou sa teší veľkej obľube. 

• Agentúra FORZA počas tohto obdobia aktívne propagovala ciele a aktivity lesnej 

pedagogiky. Princípy lesnej pedagogiky boli prezentované a propagované počas mnohých 

podujatí pre lesníkov, pedagógov, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií, zástupcov 

mimovládnych organizácií karpatského regiónu Ukrajiny. V tomto období agentúra 

zorganizovala vzdelávacie aktivity so zameraním na lesníctvo: 

- Úvodné stretnutie lesníkov so Zakarpatskej oblasti v septembri 2018 na podporu 

spolupráce medzi pedagógmi a miestnymi lesnými strážcami. Podujatia sa zúčastnilo 

34 osôb. 

- 6 vzdelávacích tréningov pre 108 detí  v Zakarpatskej, Ľvovskej a Ivano-Frankovskej  

oblasti pod názvom „Young Forest Rangers“ v období december 2018. Podujatie sa 

konalo s cieľom zvýšiť povedomie o lesníctve a ochrane prírody v danom regióne, 



- Agentúra FORZA bola spoluorganizátorom Medzinárodného poľovníckeho dňa 

(Vynohradovo, jún 2018) a Lesníckeho dňa (Beregovo, september 2018), kde sa 

uskutočnili vzdelávacie aktivity v prírode pre 400 detí a 800 ďalších účastníkov. 

- Zástupcovia agentúry FORZA pripravili vzdelávací seminár so zameraním na lesnú 

pedagogiku pre zástupcov lesných správ, zodpovedných za vzdelávanie, pre riaditeľov 

lesníckych škôl z juhovýchodného a stredného regiónu Ukrajiny. Podujatie sa 

uskutočnilo v Kyjeve vo februári 2018 a zúčastnilo sa ho 23 osôb na podnet Štátnej 

lesníckej agentúry na Ukrajine. 

- Absolventi kurzu lesnej pedagogiky v rámci projektu FORSOC – certifikovaní lesní 

pedagógovia z Ukrajiny zorganizovali seminár pre študentov – budúcich učiteľov 

biológie v Užhorode. Seminár sa konal s cieľom výmeny skúseností a osvojenia si 

metodiky lesnej pedagogiky, ktoré prispejú v ďalšom období k zvýšeniu povedomia 

mladej generácie  o lese a ohrane životného prostredia. 

• Spolupráca členov klastra v rámci projektovej činnosti: 

- V rámci Výzvy na podanie návrhov projektov 2018-1 prostredníctvom EEA 

a Nórskeho finančného mechanizmu  sa vytvorilo medzinárodné konzorcium 

(1 organizácia/krajina -NO, SK, GE, SI, RS, UA) a pripravil sa návrh 

nadnárodného projektu zameraného na prioritu: prostredie, energetika, klimatické 

zmeny a nízkouhlíkové hospodárstvo. Na príprave projektu sa priamo podieľali 

dvaja členovia klastra: Národné lesnícke centrum (vedúci partner) a Agentúra 

FORZA. Projekt pod názvom „FOR CHANGE“ je zameraný na lesy a vzdelávanie 

v oblasti  klimatických zmien a využijú sa skúsenosti získané pri riešení projektu 

FORSOC. Do prípadnej realizácie projektu budú prizvaní  aj ďalší členovia klastra. 

- V rámci cezhraničnej spolupráce programu HUSKROUA ENI 2014-2020 bol, 

na základe výzvy z roku 2017, vypracovaný projekt pod názvom „Cesty k zdravým 

lesom: odolné, adaptívne, rôznorodé a trvaloudržateľné lesy v cezhraničnom 

regióne Ukrajiny a Slovenska“, akronym: ROADSTOHEALTHYFORESTS . 

Projekt HUSKROUA/1701/LIP/009 bol schváleny 7. júna 2018 a bude 

implementovaný v roku 2019 počas 36 mesiacov v Užhorodskom štátnom lesnom 

podniku na Ukrajine - vedúci partner a člen klastra LES. Medzi partnermi 

projektu sú ďalší dvaja členmi klastra LES -  Agentúra FORZA z Ukrajiny a  Lesy 

mesta Spišská Belá, s.r.o., SR. Prioritou programu, ktorú projekt spĺňa, je udržateľné 

využitie prostredia v cezhraničných oblastiach – ochrana prírodných zdrojov, 

opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia riek. 



 

• V roku 2018 sa uskutočnilistretnutia  členov klastra na Ukrajine, a na Slovensku, 

zameraných na podporu turizmu, lesnú pedagogiku a zvýšenia povedomia o lesníctve 

v danom regióne prostredníctvom výmeny informácií a poradenstva: 

- Stretnutie zástupcov agentúry FORZA a Národného parku Skolivski Beskydy 

za účelom navrhnutia interaktívnych učebných materiálov a outdoorových aktivít 

- Stretnutie zástupcov agentúry FORZA a Užhorodskej národnej univerzity, na ktorom 

boli prerokované možnosti vybudovania demonštračných a výcvikových plôch 

so zameraním na prírodu.  

- Stretnutie zástupcov agentúry FORZA a Ukrajinského výskumného ústavu horského 

lesníctva zamerané na problematiku výskumu povodí v lesnom hospodárstve.   

- Stretnutie zástupcov NLC a Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o. v máji 2018, pri priležitosti 

prípravy aktivít lesnej pedagogiky pre deti za účelom ďalšej spolupráce v oblasti 

zvýšenia povedomia o lesníctve v danom regióne.  

- Pracovné stretnutie zástupcov NLC a Mestských lesov Košice, a.s. počas 

Regionálnych lesníckych dní v Košiciach v máji 2018, z dôvodu prerokovania návrhu 

outdorových aktivít v lokalite Mestských lesov Košice, a.s. za účelom zvýšenia 

turizmu s využitím lesnej pedagogiky.  

 

K 31. 12. 2018 mal Klaster LES 21 členov, zoznam je uvedený na http://www.forsoc.org/site/wp-

content/uploads/2016/07/Zoznam-%C4%8Dlenov-klastra-11.9.2018.pdf. Klaster je otvorený 

novým členom, ktorých aktívna účasť bude vítaná a prispeje k rozvoju prihraničného regiónu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forsoc.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Zoznam-%C4%8Dlenov-klastra-11.9.2018.pdf
http://www.forsoc.org/site/wp-content/uploads/2016/07/Zoznam-%C4%8Dlenov-klastra-11.9.2018.pdf


Príloha  

 

Plán činnosti klastra na rok 2019 
 

• Spolupráca na lesníckych dňoch v oblasti komunikácie a práce s verejnosťou v Košiciach 

s cieľom zvýšiť povedomie o lesníctve a ochrane prírody a podporiť turizmus v regióne 

• Podpora zavádzania prístupu lesnej pedagogiky medzi lesníkov a pedagógov v ďalších 

regiónoch Ukrajiny 

• Spolupráca medzi členmi klastra v prípade schválenia medzinárodných projektov v rámci 

Nórskeho finančného mechanizmu   

• Účasť zástupcov Ukrajinských partnerov klastra na slávnostnom otvorení Lesníckych dní 

2019 vo Zvolene, ktoré organizuje Národné lesnícke centrum  

• Účasť na akcii „S lesníkom do lesa“ pre žiakov základných škôl Spišská Belá a okolie – 

prezentácia aktivít lesnej pedagogiky s cieľom prehĺbiť existujúcu spoluprácu a rozšíriť 

činnosti, rozširujúce rozvoj príslušného regiónu  

• Spoločné konzultácie členov klastra s cieľom efektívnej komunikácie o aktuálnych 

problémoch v otázkach turizmu, lesníctva, práce s verejnosťou a hľadanie riešení, ktoré 

prispejú k propagácii daného regiónu.  

 

 


