
KLASTER  

Lesy pre spoločnosť - Ліси для суспільства 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  za  rok 2021 

  
 

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 31.12.2021: 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 2021 

 
Činnosť klastra ovplyvnila pokračujúca nepriaznivá celospoločenská situácia v súvislosti 

s ochorením  COVID 19  a realizácia aktivít klastra na podporu turizmu, výmenu informácií 

a poradensta medzi členmi klastra bola prispôsobená danej situácii.  

 

- Celoslovenské podujatie Lesnícke dni, ktorých organizátorom je Národné lesnícke centrum 

sa v roku 2021 presunulo zo zvolenského námestia do prírody a dňa 30. augusta 2021 boli 

slávnostne otvorené v  Lesníckom arboréte Kysihýbel za prítomnosti pozvaných hostí, 

medzi ktorými boli zástupcovia členov Klastra LES: Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., PRO 

POPULO Poprad, s.r.o., LESMEDIUM SK, s.r.o. XV. ročník podujatia Lesnícke dni 

vyzdvihol lesy ako pozitívne prostredie a ideálne miesto, ktoré podporuje mentálne 

a fyzické zdravie.   V rámci podujatia si partneri našli priestor na neformálne rokovanie aj 

o ďalšej projektovej spolupráci a  výmene skúseností.  

-   Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o. v spolupráci  s NLC zorganizovali  v rámci celonárodného 

podujatia Lesnícke dni 2021 dňa 16. 8. 2021 lesnú vychádzku pre 40 seniorov zo Spišskej 

Belej na tému „Cesta k poznaniu a ozdraveniu a liečivé byliny“. 

-   Mestské lesy Košice, a. s. v roku 2021 obnovili aktivity lesnej pedagogiky vzhľadom na 

priaznivejšiu situáciu v súvislosti  s ochorením COVID 19.     Usporiadali v tomto období   

      celkom 13 organizovaných aktivít, ktorých sa zúčastnilo cca 300 detí ZŠ. Vybrané 

podujatia sa uskutočnili pri využití objektov vybudovaných v rámci  projektu FORSOC.  

Príkladom je lesná vychádzka a zážitkové aktivity v lokalite Horný Bankov-Lúčky na 

fitnes ploche v prírode, ktorá sa uskutočnila 27. septembra 2021 pre 16 žiakov s autizmom, 

zo Spojenej školy, Vojenská 13, Košice.  

S využitím objektu FORSOC - náučného chodníka Furča-promenádny chodník súvisí aj 

mobilná aplikácia „ZVEDAVO“, systémovo vytvorená Deutsche Telecom, na ktorej 

obsahu spolupracovali Mestské lesy Košice, a. s.. Bola uvedená do prevádzky v novembi 

2021 a jej témou sú zaujímavosti z prírody a lesa. Čerpá údaje aj z informačných tabúľ 

náučného chodníka a hravou formou spestruje deťom rodinné, príp. školské vychádzky.  

• Spolupráca členov klastra v rámci projektovej činnosti: 

V  rámci projektu „Cesty k zdravým lesom: odolné, adaptívne, rôznorodé 

a trvaloudržateľné lesy v cezhraničnom regióne Ukrajiny a  Slovenska“,  č. 

HUSKROUA/1701/LIP/009 cezhraničnej spolupráce programu  HUSKROUA ENI  2014-



2020, sa zástupcovia Klastra LES z NLC a Lesy mesta Spišká Belá, s.r.o. zúčastnili na 

spoločnom terénnom stretnutí partnerov projektu v termíne 6.-8.10.2021 na Ukrajine. Stretnutie 

zorganizovala Agentúra FORZA z Ukrajiny (člen Klastra LES) spolu s Užhorodským 

lesným podnikom (člen Klastra LES) a cieľom bolo oboznámenie sa s praktickými znalosťami 

a metódami ukrajinských lesníkov v obhospodarovaní lesov a ich princípe v adaptácii lesov ku 

klimatickým zmenám na území Ukrajiny. Účastníci stretnutia navštívili lokality Užhorodskej lesnej 

správy, Ludvikivskej lesnej správy, Ševčenkovskej lesnej správy a Vyhodskej lesnej správy.  

• Národné lesnícke centrum  pri svojich vzdelávacích aktivitách čerpá z výsledkov 

projektu FORSOC, ktoré sú zamerané na lesnú pedagogiku a  zvýšenie povedomia 

o lesníctve: 

-   Medzinárodný deň lesov 2021 bol zameraný na tému Obnova lesov – cesta 

k ozdraveniu a blahobytu.  Pri tejto príležitosti pripravilo NLC výzvu a metodický 

materiál pre lesných pedagógov na zapojenie sa do kampane formou rôznych aktivít. 

V období od 15. do 21. 3. 2021 sa uskutočnilo 5 workshopov v online prostredí 

s cieľom upriamiť pozornosť na význam lesa pre spoločnosť, na ktorýchsa zúčastnilo  

130 žiakov 2. stupňa základných škôl v okresoch Zvolen a Banská Bystrica pod 

vedením lesných pedagňogov z NLC.  

-  Národné lesnícke centrum je  partnerom v  projekte 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. Súčasťou aktivít projektu bol v roku 2021 celoslovenský 

vedecko-odborný seminár: Lesná pedagogika v podmienkach materskej školy, ktorý sa 

konal v dňoch 9. – 10. septembra 2021 v Betliari.. V rámci seminára predstavili lesní 

pedagógovia z NLC  aktivity lesnej pedagogiky  60 účastníkom seminára z celého 

Slovenska.  

- V rámci projektu  „Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne 

vzdelávanie na príklade lesa“ bol 19. februára 2021 ukončený druhý vzdelávací 

program pre učiteľky MŠ, ktorého sa zúčastnilo 24 pedagógov z celého Slovenska. 

V období máj – október 2021 sa uskutočnil v poradí už tretí kurz ukončený 

odovzdaním certifikátov 19 účastníkom. Vzhľadom na situáciu vzdelávanie 

prebiehalo v online prostredí. 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 

naďalej šírili vedomosti  a skúsenosti získané v rámci projektu FORSOC. Počas 

rôznych podujatí propagovali význam lesa pre spoločnosť, jeho trvalo udržateľné 

využívanie, v rôznych formách: 

 Dňa 13.05.2021 sa uskutočnila terénna exkurzia 24 žiakov 4. ročníka z Lanchynskej 

školy do Národného prírodného parku Karpaty. Interaktívnou a dobrodružnou formou 

žiaci spoznávali druhy stromov a živočíchy karpatských lesov, robili pokusy s 

„vytváraním povodne“, pripravovali plagáty zelenej budúcnosti. 

 Dňa 23.05.2021 sa v Dubrynychi v okrese Užhorod uskutočnili vzdelávacie exkurzie 

pre zmiešanú skupinu 15 žiakov z Užhorodských škôl a Gymnázia 9. -11. 

ročníkov.  Prebehla diskusia na tému stromov, zelených zón v mestách, o význame 

biodiverzity a dopade klimatickej zmeny na prostredie. Boli pripravené aj aktivity lesnej 

pedagogiky priamo v lese na danú tému.  

 Dňa 9.06.2021 sa uskutočnila odborná exkurzia pre 27 žiakov 7. a 10. ročníka 3 škôl z 

obce Banyliv do neďalekého lesa. Žiaci sa oboznámili s druhmi drevín  v karpatskom 

regióne, znakmi niektorých stromov, biodiverzitou, s využitím dreva, meraním dreva, 

naučili sa čo znázorňujú letokruhy. Exkurzia  a aktivity pre mládež boli naplánované 

s cieľom prezentovať základné poznatky o lese s ohľadom na vek účastníkov. 

 V dňoch 15.-16.12.2021 sa v Užhorode uskutočnilo vzdelávanie na tému „Osvedčené 

postupy v lesníctve v kontexte klimatických zmien – implementácia prírode blízkeho 

hospodárenie v lesoch na Zakarpatsku“. Teoretická časť bola venovaná prezentácii 

témy prírode blízkeho hospodárenia, princípom, jeho aplikácii v rôznych typoch 

porastov, aké sú prínosy pre životné prostredie, vplyv klimatických zmien. Praktická 

časť prebiehala na ukážkovej lesnej parcele v 120-ročnom lesnom hrabovo-dubovom 

poraste v správe Botanickej záhrady Užhorodskej národnej univerzity a bukovo-

hrabovo-dubovom poraste Užhorodského lesného podniku, š.p. Praktické cvičenie bolo 

venované definovaniu stavu lesného porastu, získaniu praktických zručností pri 

identifikácii stromov určených na ťažbu spôsobom prírode blízkeho hospodárenia 

v lesoch. Vzdelávanie absolvovalo 25 účastníkov z 10 lesníckych podnikov 

Zakarpatska, ktorí pracujú na rôznych pozíciách (lesný inžinier, hlavný lesný inžinier, 

pomocný lesník..). 



 

K 31. 12. 2021 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. 

 

 

 

Príloha  

 

Plán činnosti klastra na rok 2022 

 
• 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 

2022 vo Zvolene, ktoré organizuje Národné lesnícke centrum v prípade, že to dovolí 

celospoločenská sitácia vzhľadom na pandémiu  

• 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.  

• 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. Aktivity sú plánované v podmienkach zlepšenia pandemickej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID 19. 

 

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


 


