
KLASTER  

Lesy pre spoločnosť - Ліси для суспільства 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  za  rok 2017 

  
 

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 31.12.2017: 21 (viď príloha č.1) 

 

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 – apríl 2017 
 

Činnosť klastra  súvisela s aktivitami medzinárodného projektu FORSOC www.forsoc.org ,  

v rámci ktorého klaster vznikol v roku 2016 ako sieť slovensko-ukrajinských vzájomne 

súvisiacich inštitúcií vytvorený partnermi projektu na propagáciu daného prihraničného 

http://www.forsoc.org/


regiónu, výmenu informácií a poradenstva so sídlom v Košiciach. Na Valnom zhromaždení 

klastra, ktoré sa konalo 28. apríla 2017 boli predstavení noví členovia klastra – organizácie 

z rôznych oblastí hospodárstva zo Slovenska a Ukrajiny, čím vznikol predpoklad pre ďalšiu 

spoluprácu a projektovú činnosť. V diskusii bola prerokovaná  možnosť zapojiť sa opäť do 

projektu v rámci výzvy o získanie grantu z Nórskeho finančného mechanizmu.  Na konci tohto 

obdobia mal klaster 19 členov (12 subjektov zo Slovenska a 6 subjektov z Ukrajiny).  

 

V. Činnosť klastra za obdobie máj – december 2017 

 
V období od mája 2017 činnosť klastra nadväzovala na predchádzajúce obdobie a začatej 

spolupráci jednotlivých členov. Na web stránke klastra www.forsoc.org boli uverejnené 

možnosti spolupráce formou zapojenia sa do spoločných projektov v Programovej oblasti 

cezhraničná spolupráca. V rámci partnerstva boli podané 2 projekty prostredníctvom Programu 

cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA na roky 2014-2020: 

• Projekt „Cesty k zdravým lesom“, ktorý predložil člen klastra Užhorodský lesný 

podnik, š.p. (UA) ,   partnerom je člen klastra  Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o. (SR) 

a ďalšími partnermi v projekte zo Slovenska budú Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., 

TANAP, š.p. a z Ukrajiny štátny podnik „Vygoda lesné hospodárstvo“. Cieľom 

projektu je zlepšiť dostupnosť do lesných oblastí v regiónoch Prešov na Slovensku 

a Zakarpatie na Ukrajine, obnoviť klimaticky postihnuté lesy a zvýšiť úroveň vzdelania 

lesníkov v oblasti ochrany prírody v týchto regiónoch 

• Projekt „Les v pohybe: poznanie a starostlivosť o spoločné prírodné hodnoty v UA-SK 

cezhraničnej oblasti“ zameraný na rozvoj regiónu v Zakarpatskej a Frankivskej oblasti 

na Ukrajine a Prešovskom samosprávnom kraji na Slovensku. Hlavným cieľom 

projektu je uznať a podporiť prírodné hodnoty a potenciály chránených území 

Ukrajinsko-slovenského cezhraničného regiónu. V projekte budú spolupracovať 

členovia klastra z Ukrajiny - Agentúra FORZA ako vedúci partner a Národný prírodný 

park „Zacharovanyi kraj“ spolu s partnermi zo Slovenska - Lesopoľnohospodársky 

majetok Ulíč, š.p. a TANAP, š.p. 

 

Ďalšia činnosť klastra bola zameraná na podporu turizmu a zvýšenia povedomia o lesníctve 

a ochrane prírody prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky. V máji 2017 sa uskutočnil 1. ročník 

akcie „S lesníkom do lesa“ pre 90 žiakov základných škôl zo Spišskej Belej 

http://www.forsoc.org/


a okolia,  v spolupráci členov klastra NLC-ÚLPV Zvolen a Lesy Mesta Spišská Belá, s.r.o. 

V októbri 2017 pripravili Mestské lesy Dobšiná, s.r.o., pri príležitosti 25. výročia založenia 

spoločnosti,  slávnostný program pre verejnosť, na ktorom okrem iných subjektov aktívne 

participovali NLC-ÚLPV Zvolen a Stredná lesnícka škola v Prešove s odborným programom 

lesnej pedagogiky.  

Agentúra FORZA počas tohto obdobia tiež aktívne propagovala myšlienky lesnej pedagogiky, 

predovšetkým počas troch podujatí organizovaných pre školákov (Myro Lito Festival v 

Užhorode v júni, Forest Fest v Užhorode v septembri, Stretnutie Forest Rangers v Lumshory v 

auguste), v rámci programu pre deti so zdravotným postihnutím (v Užhorode v decembri), ako 

aj počas dvoch podujatí pre učiteľov a pedagógov (festival EdCamp v Užhorode v auguste a na 

ukrajinskom fóre o klimatickom vzdelávaní v Kyjeve v novembri). Okrem toho bola FORZA 

aktívnym spoluorganizátorom Forest Fest v Zakarpattyi, podporujúc prístupy lesnej pedagogiky 

a interaktívneho vzdelávania medzi lesníckymi organizáciami. 

Národný prírodný park „Začarovaný kraj” zorganizoval viacero aktivít a programov lesnej 

pedagogiky na podporu turizmu a propagáciu daného regiónu nasledovne:  

Máj 2017 

• Uverejnený článok na web stránke Parku o svojich aktivitách a službách 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-pro-nadannja-

gromadskikh-poslug-dlja-vidviduvachiv-parku.html 

• Exkurzia detí z Ilnitskej strednej školy s cieľom propagácie regiónu 

       Jún 2017 

•  Program lesnej pedagogiky pripravený lesnými padagógmi pre deti zo Strednej školy 

Dubrovka v prostredí Národného prírodného prarku  

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-gosti-do-npp-zacharovanii-krai-priishli-
naimenshi-shkoljari-dubrivskoji-zosh-i-iii-st.html 

 

• Program lesnej pedagogiky pre deti letného tábora „Veselka” v prostredí Národného 

prírodného parku 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-npp-zacharovanii-krai-gostjuvali-
diti-litnogo-ozdorovchogo-taboru-veselka.html 

• Program lesnej pedagogiky pre deti letného liečebného tábora „Vodograi” v prostredí 

Národného prírodného parku 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-pro-nadannja-gromadskikh-poslug-dlja-vidviduvachiv-parku.html
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http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-npp-zacharovanii-krai-shchodnja- 
bazhani-malenki-gosti.html 

 

Júl 2017  

• Program lesnej pedagogiky pripravený lesnými padagógmi pre účastníkov Klubu 

mladých lesníkov v prostredí Národného prírodného prarku  

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/juni-lisovi-reindzheri-v-gostjakh-u-
npp-zacharovanii-krai.html 
 

September 2017 

• Program pre verejnosť a prezentácia regiónu na lesnom festivale v 
Užhorode http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-
razom-z-ditmi-vidznachali-den-lisivnika.htm  
http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/diti-i-npp-zacharovanii-krai-na-
svjati-lisivnikiv-v-uzhgorodi.html 

  

Október 2017 

• Aktivity v prírode s lesnými pedagógmi v areáli Národného prírodného parku počas Dňa 

mesta Irshava  

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-prijednujetsja-
do-vidznachennja-dnja-mista-irshavi.html 

 

 

V tomto období prijali členstvo v klastri dva subjekty: LESMEDIUM SK, s. r. o a Ukrajinský 

výskumný ústav horského lesníctva. V časopise LES & LETOKRUHY Vydavateľstva 

LESMEDIUM SK, s. r. o. budú pravidelne uverejňované informácie o aktivitách členov klastra, 

ktoré prispejú k  propagácii daných oblastí a ochrane prírodných hodnôt. 

26. júla 2017 sa uskutočnil Informačný deň Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA, 

kde sa stretli členovia klastra, aby prerokovali možnú spoluprácu a prípravu projektových 

zámerov. Klaster je otvorený novým členom, ktorých aktívna účasť bude vítaná a prispeje k 

rozvoju prihraničného regiónu. 

Činnosť klastra v ďalšom období je navrhnutá v Pláne činnosti na rok 2018 (viď príloha 2). 
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Príloha 2 

 

Plán činnosti klastra na rok 2018 
 

1. 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 

2. Spolupráca počas podujatia Lesný festival v Zakarpatsku na Ukrajine s ďalšími lesnými 

podnikmi v regióne, vrátane členov klastra 

3.  Podpora zavádzania prístupu lesnej pedagogiky medzi lesníkov a pedagógov v ďalších 

regiónoch Ukrajiny 

4. Spolupráca medzi členmi klastra pri príprave medzinárodných projektov v rámci Nórskeho 

finančného mechanizmu   

5. 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  

6. 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.  

 

 


