
KLASTER  

Lesy pre spoločnosť - Ліси для суспільства 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  za  rok 2019 

  
 

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:   Švábska 51a, 880 18 Užhorod 

 Švábska 51 a, 88018 Užhorod 

Vznik: 6. júna 2016 podpisom Zakladacej listiny klastra  

Počet členov klastra k 31.12.2019: 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, 

Švábska 51a, 880 18 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 2019 

 
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 2019 sa uskutočnili Lesnícke dni vo Zvolene, kde organizátorom bolo Národné 

lesnícke centrum (NLC) a zúčastnili sa ho zástupcovia partnerských organizácií členov 

klastra zo Slovenska a z Ukrajiny – Agentúra FORZA. Lesnícke dni sú celonárodným 

podujatím, organizovaným každý rok na propagáciu lesníctva a prácu lesníkov. V rámci 

podujatia partneri rokovali aj o ďalšej projektovej spolupráci a  výmene skúseností. 

Naplánované Regionálne lesnícke dni v Košiciach, organizované Mestskými lesmi Košice, 

a.s.,  nebolo možné uskutočniť vzhľadom na nepriaznivé počasie (termín podujatia bol 

dvakrát zmenený).  

• V máji sa uskutočnil už tretí ročník aktivít „S lesníkom do lesa“ v spolupráci s Lesy mesta 

Spišská Belá, s.r.o. Aktivity mali v minulých rokoch veľký ohlas u detí a učiteľov, preto 

organizátori – členovia Klastra pripravili dané podujatie nielen pre deti základných ale aj 

materských škôl v Spišskej Belej a okolí 9. a 23. 5. 2019.  Program, zameraný na 

prezentáciu aktivít lesnej pedagogiky s cieľom prehĺbiť existujúcu spoluprácu absolvovalo 

spolu 150 detí.  

• Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o. v spolupráci  s NLC zorganizovali 27. 8. 2019 deň pre 

seniorov zo Spišskej Belej, na ktorom prezentovali aktivity lesnej pedagogiky v lesoch 

mesta Spišská Belá. Aktivít sa zúčastnilo 40 seniorov. 

• V rámci realizácie projektu Informačné dni – Zachovanie biodiverzity lesov na príklade 

aktivít lesnej pedagogiky sa v decembri uskutočnil v Oščadnici seminár  zameraný na 

prezentáciu najnovších poznatkov týkajúcich sa možností zachovania biodiverzity lesných 

ekosystémov pod vplyvom klimatickej zmeny. Účastníci v rámci exkurzie navštívili  

Výskumno - demonštračný objekt Kysuce a Múzeum Kysucký les – Vychylovka. 

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia členov Klastra LES:  Národné lesnícke centrum 

(organizátor), Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., Mestské lesy Košice, a.s., Mestské lesy, 

s.r.o. Poprad, PRO POPULO Poprad, s.r.o.  

• Skúsenosti z uplatňovania princípov lesnej pedagogiky vo svojich aktivitách si  v decembri 

2019 vymenili lesní pedagógovia z celého Slovenska na Sympóziu lesnej pedagogiky 



v Oščadnici. Sympózium každoročne organizuje Národné lesnícke centrum a zúčastnili sa 

na ňom aj zástupcovia členov Klastra LES: Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., Mestské lesy 

Košice, a.s., Mestské lesy, s.r.o. Poprad, PRO POPULO Poprad, s.r.o.  

• Zástupca Agentúry FORZA sa zúčastnil v júni 2019 na Fóre najlepších postupov  v oblasti 

ochrany životného prostredia v Kyjeve na Ukrajine.  

• 12. júna 2019 sa uskutočnil seminár o prírode blízkom hospodárení v lesoch pre lesníkov 

rôznych regiónov Ukrajiny (vedúci lesných správ, lesní inžinieri)  v Ukrajinskom stredisku 

pre ďalšie vzdelávanie lesníkov „Ukrcentrkadrylis“ v Boyarke. Seminár pripravili 

zástupcovia Agentúry FORZA. 

• Agentúra FORZA zriadila informačný stánok o prírode blízkom hospodárení v lesoch v 

priestoroch Národnej univerzity v Užhorode, ktorý sa využíva na praktické vzdelávanie a 

semináre pre študentov lesníckej fakulty. 

• Spolupráca členov klastra v rámci projektovej činnosti: 

V  rámci cezhraničnej spolupráce programu  HUSKROUA ENI  2014-2020, zahájil svoju 

realizáciu projekt, schválený 7. júna 2018 pod názvom   „Cesty k zdravým lesom: odolné, 

adaptívne, rôznorodé a trvaloudržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny 

a Slovenska“,  č. HUSKROUA/1701/LIP/009.  Zástupca vedúceho partnera projektu -  

Užhorodský štátny lesný podnik na Ukrajine - člen Klastra LES, podpísal 16. 12. 2019  

v Budapešti zmluvu  o začiatku realizácie projektu. Projekt budú 36 mesiacov realizovať 

projektoví partneri,  medzi ktorými sú členovia Klastra LES Agentúra FORZA z Ukrajiny 

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

využitie prostredia v cezhraničných oblastiach – ochrana prírodných zdrojov, opatrenia na 

zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenia riek. 

• Národné lesnícke centrum  pri svojich vzdelávacích aktivitách čerpá z výsledkov projektu 

FORSOC, ktoré sú zamerané na lesnú pedagogiku a  zvýšenie povedomia o lesníctve: 

-  Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov uskutočnili lesní pedagógovia celkovo 19               

podujatí lesnej pedagogiky pre rozličné cieľové skupiny. Vyvrcholením bol práve 21. 

marec, kedy sa konal workshop Lesy a vzdelávanie pre stredoškolákov na Strednej 

odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici.  

-  Národné lesnícke centrum sa zapojilo ako partner do projektu APVV pod názvom: 

Lesná pedagogika a výchova k trvaloudržateľnému rozvoju v predprimárnej 

a primárnej edukácii. Koordinátorom projektu je Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre a cieľom je navrhnúť, realizovať a overiť model metodiky lesnej pedagogiky 



v primárnom a predprimárnom vzdelávaní, nájsť jej miesto a uplatnenie v školskom aj 

mimoškolskom kontexte. Jednotlivé programy projektu sa začali realizovať v 

materských školách v decembri 2019.  

- Lesná pedagogika pre predškolský vek je aplikovaná aj v projekte „Učenie o lese – 

environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa“. Projekt 

vznikol na pôde Národného lesníckeho centra a jeho cieľom je prehĺbiť vedomosti 

a posilniť zručnosti pedagogických zamestnancov v oblasti environmentálnej výchovy 

na príklade lesa s využitím zážitkového učenia lesnej pedagogiky. Vzdelávací program 

je akreditovaný MŠVV a Š SR. 

• Členovia klastra na Ukrajine pod vedením Agentúry FORZA svojimi aktivitami šírili 

vedomosti, zručnosti a skúsenosti získané v rámci projektu FORSOC. Na rôznych 

podujatiach propagovali význam lesa pre spoločnosť, jeho trvalo udržateľné využívanie, 

poznávanie zvierat a rastlín v rôznych formách:  

- V marci 2019 sa v štátnom podniku „Tyachivské lesníctvo“ v obci Neresnytsia 

uskutočnil seminár o lesnej pedagogike pre odborníkov štátnych lesných podnikov 

regionálneho odboru lesníctva a poľovníctva, ktorí sa starajú o školské lesy po celom 

Zakarpatsku.  

- Počas tohto obdobia využívali zamestnanci Agentúry Forza ekologickú učebňu 

v Užhorodskej botanickej záhrade za účelom environmentálnej výchovy pre rôzne 

cieľové skupiny.  

- Zamestnanci Agentúry Forza upravili a aktualizovali informačné stánky na turistickej 

trase Kamyanitsa- Plishka, zriadenej v rámci projektu FORSOC. 

- Národný prírodný park Zacharovanny kray aj v tomto období uplatňoval princípy 

lesnej pedagogiky pri výchove mládeže, za účelom zvýšiť povedomie o lesoch 

a ochrane životného prostredia. 

- Národný prírodný park Skolivski Beskydy uviedol do prevádzky environmentálne a 

vzdelávacie centrum lesa Krushelnytsky, taktiež realizoval projekt miestneho rozvoja 

„Pavliv Potik“, zameraný na zlepšenie voľnočasových aktivít obyvateľov Skole 

vrátane vytvorenia cyklistickej a turistickej trasy popri dvoch prameňoch prírodnej 

minerálnej vody a pripravil výstavu pre festival „Lovecký oheň“, ktorý získal 

najvyššie ocenenie v rámci festivalu. 



• Stretnutia  členov klastra na Ukrajine a na Slovensku, zamerané na podporu turizmu, lesnú 

pedagogiku a zvýšenie povedomia o lesníctve v danom regióne prostredníctvom výmeny 

informácií a poradenstva: 

- Členovia klastra, zástupcovia Agentúry FORZA a Ukrajinského výskumného ústavu 

horského lesníctva (UkrRIMF) sa zúčastnili rokovaní, ktoré usporiadala Svetová 

banka v Kyjeve a Ľvove, aby prediskutovali otázky lesného hospodárstva, ktoré majú 

byť obsiahnuté v Správe o lesníckom sektore Ukrajiny. Správu  pripravila Svetová 

banka a týka sa najmä uplatňovania princípov prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, 

lesníckeho vzdelávania a ďalších otázok rozvoja lesného hospodárstva. Členovia 

klastra, predstavitelia FORZA a UkrRIMF sa zúčastnili na Celoštátnej ukrajinskej 

vedeckej konferencii „Stav a vyhliadky ochrany prírody v moderných podmienkach“ 

v Užhorode. Výsledky konferencie boli prezentované  účastníkom konferencie 

„Praktické aspekty posilnenia hydrologickej úlohy horských lesných území “ v máji 

2019.  

- Členovia klastra - zástupcovia Agentúry FORZA a UkrRIMF sa zúčastnili záverečnej 

konferencie „Partnerstvo bez bariér“, aby predstavili výsledky Programu 

cezhraničnej spolupráce HUSKROUA 2017 - 2013 a projekty spolupráce s NLC ako 

členom klastra, ktoré sa uskutočnilo v marci 2019 v Nyzhne Solotvino v Zakarpatsku. 

- Stretnutie zástupcov NLC a Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o.  sa uskutočnilo v máji 

2019, pri príležitosti prípravy aktivít lesnej pedagogiky pre deti a seniorov za účelom 

ďalšej spolupráce v oblasti zvýšenia povedomia o lesníctve v danom regióne.  

- V júni 2019 sa uskutočnil Odborný seminár na tému 25 rokov obhospodarovania lesov 

Spišského biskupstva, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia členov klastra  - NLC,  

PRO POPULO Poprad, s.r.o., LESMEDIUM SK, s.r.o.  

 

K 31. 12. 2019 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 2020 

 
• 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 

• Účasť zástupcov Ukrajinských partnerov klastra na slávnostnom otvorení Lesníckych dní 

2020 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  

• Lesná pedagogika pre seniorov v lesnom prostredí podniku Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o. 

• 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.  

• Vypracovanie a podanie projektu PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a 

informačné akcie, podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania 

zručností pod názvom Odborné vzdelávanie v oblasti biodiverzity, environmentálnych 

opatrení a vidieckeho cestovného ruchu na príklade modulových aktivít lesnej pedagogiky. 

Projekt sa bude zameriavať na posilnenie vedomostnej základne v oblasti lesnej pedagogiky 

zamerané na tému biodiverzity, environmentálnych opatrení v lesnom hospodárstve a 

vidieckeho cestovného ruchu. Projekt predloží NLC a v prípade jeho schválenia sa počíta 

s aktívnou účasťou ďalších členov klastra. 

• Spolupráca členov klastra pri realizácii projektu „Cesty k zdravým lesom: odolné, adaptívne, 

rôznorodé a trvaloudržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a Slovenska“ 

• Hľadanie nových príležitostí na spoluprácu členov klastra vrátane cezhraničnej spolupráce 

 

Pozn. Mimoriadna situácia v súvislosti so vznikom pandémie COVID 19 ovplyvní 

činnosť naplánovaných spoločných aktivít členov Klastra LES, ktoré budú presunuté 

podľa možností na jeseň 2020. 

 



 

 


