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ZÁPISNICA 

z 2. valného zhromaždenia  

KLASTRA „LES” 

konaného dňa 28. apríla 2017, Košice 

 

Prítomní: 

 podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Úvod  

2. Predstavenie nových členov Klastra LES 

3. Činnosť Klastra LES a možnosti ďalšej spolupráce 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu/ 

Supported by a grant from Norway 

 

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky/Co-financed by the State Budget of the Slovak 

Republic 

 

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“ 

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám/Cooperation with common values“ 
www.norwaygrants.org 
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1. Úvod 

 

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Milan Sarvaš, PhD. (NLC Zvolen) – koordinátor projektu, 

privítal všetkých zúčastnených a oboznámil ich s programom Valného zhromaždenia. Ďalej 

predstavil p. Sélešovú (NLC), ktorá bude mať na starosti administratívnu činnosť klastra. 

Prítomní boli zástupcovia štyroch partnerských organizácií projektu a ďalších organizácií – 

členov klastra podľa prezenčnej listiny:  

za Slovensko: 8 členov klastra  

za Ukrajinu: 7 členov klastra. 

Neprítomní (ospravedlnení): Mestské lesy, a.s. Košice, Spojená škola – SOŠ lesnícka Prešov, 

SR a Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Lesy mesta Spišská Belá, 

s.r.o. 

Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. 

 

2. Predstavenie nových členov klastra 

 

P. Sarvaš vyzval nových členov klastra, aby sa predstavili a povedali pár slov o zameraní 

a činnosti svojich organizácií. 

Členmi klastra sa stali organizácie zo Slovenska: 

- Únia diecéznych lesov na Slovensku, so sídlom v Spišskej Teplici 

- Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

- Mestské lesy Dobšiná, s.r.o. 

- Mestské lesy Poprad, s.r.o. 

- Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov, občianske združenie so sídlom 

v Rožňave 

- Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o. 

- Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry so sídlom vo Svidníku. 

 

Do klastra vstúpili organizácie z Ukrajiny: 

- Verejná ekologická organizácia „Djerelo Ir“ v Iršava regióne 

- Transkarpatské regionálne študentské ekologické centrum so sídlom v Užhorode 

- Správa lesov v Užhorode 

- Národný prírodný park „Skolivski Beskydy“ so sídlom v Ľvovskom regióne 

- Užhorodská národná univerzita v Užhorode. 

 



Klaster má v súčasnosti 19 členov oproti plánovanému počtu 17.  

P. Sarvaš skonštatoval, že klaster má silné zastúpenie organizácií z rôznych oblastí 

hospodárstva, čo je dobrým východiskom pre ďalšiu spoluprácu a projektovú činnosť. 

Klaster bude naďalej pôsobiť ako platforma pre výmenu informácií a skúseností. Je možnosť 

zapojiť sa opäť do projektu v rámci výzvy o získanie grantu z Nórskeho finančného 

mechanizmu začiatkom roka 2018. P. Sarvaš informoval o výzve na predkladanie 

nenávratného finančného prostriedku Operačného programu cezhraničnej spolupráce HU – 

SK – RO - UA na roky 2014 -2020, Priorita 6.1: Udržateľné využitie prostredia 

v prihraničnej oblasti. Výzva je otvorená do 15. 11. 2017 s finančnou alokáciou 7 mil. € 

(minimálna čiastka  na projekt 2,5 mil. Eur), ktorá bude rozdelená medzi veľké 

infraštruktúrne projekty, s dĺžkou trvania 12 - 36 mesiacov.  

Členovia klastra majú možnosť využiť výzvu na spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou, 

čím bude zabezpečená udržateľnosť klastra. Všetky relevantné informácie ohľadne výziev 

budú uverejnené na web stránke klastra, ktorá sa bude aktualizovať priebežne. 

 

3. Diskusia 

 

V rámci diskusie navrhla p. Lesya Loyko doplniť dôležité kontakty členov klastra a ďalšie 

informácie ohľadne členov na web stránku, z dôvodu rýchlejšej komunikácie. P. Džoganík 

navrhol zverejňovať na web stránke ďalšie dôležité informácie, napríklad pozvánky na rôzne 

podujatia, organizované členmi klastra, ktoré by mohli byť zaujímavé pre ostatných, 

prípadne tipy na ďalšie akcie. Web stránka bude poskytovať informácie pre všetkých členov, 

podotkol p. Sarvaš a pripomenul, že valné zhromaždenie klastra sa bude konať 1 krát ročne 

aj naďalej. Podľa p. Džoganíka by bolo vhodným miestom pre konanie valného 

zhromaždenia Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku . 

 

4. Záver 

 

Na záver p. Sarvaš poďakoval prítomným za aktívnu účasť na Valnom zhromaždení. 

 

Úloha 1: doplniť kontaktné údaje a relevantné informácie od členov klastra 

Termín: do 20. mája 2017 

Zodpovední: členovia klastra 

 

 



Úloha 2: Aktualizovať web stránku klastra  

Termín: priebežne 

Zodpovedný: NLC (Sélešová)  

 

 

Zapísala dňa 28. 4. 2017: Mgr. Dagmar Sélešová 

 

 


