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1. Preambula 

Národné lesnícke centrum v spolupráci so štyrmi partnermi zo Slovenska – Mestské lesy Košice, a.s., 

PRO POPULO Poprad, s.r.o., Spojená škola – SOŠ lesnícka Prešov, Národná rada občanov so 

zdravotným postihnutím a dvoma partnermi z Ukrajiny – FORZA – Agentúra pre rozvoj karpatského 

regiónu, Národný prírodný park Zacharovanyi kraj, sa v roku 2015 úspešne uchádzali o podporu 

spoločného projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér rámci výzvy Nórske granty 

v programovej oblasti Cezhraničná spolupráca. Cieľom projektu CBC01013 je zníženie existujúcich 

bariér cezhraničnej spolupráce,  k čomu prispeje vytvorenie spoločného slovensko-ukrajinského 

klastra. 

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

Zakladatelia vytvorením a podpisom Zakladacej listiny vyjadrili svoju vôľu založiť Klaster Lesy pre 

spoločnosť (LES) – za účelom dosiahnutia cieľov uvádzaných nižšie.  

Cieľom tohto Organizačného a prevádzkového poriadku (ďalej OPP) je podrobné vymedzenie 

podmienok fungovania klastra a ustáliť smernicu a pravidlá, ktoré sú záväzné pre členov klastra v 

rámci činnosti klastra . OPP je základným dokumentom klastra , obsah ktorého je záväzný v oblasti 

pôsobenia členov v rámci klastra a súvisiacich činností. 

 

 

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 

http://www.norwaygrants.org/


  

 
 

 

2. Ciele klastra a činnosti podporujúce dosiahnutie cieľov 

2.1. Ciele klastra 

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 umožní zlepšenie potenciálu jednotlivých členov 

a presadzovanie spoločných postupov pri rozvoji slovensko-ukrajinského regiónu. Dosiahnutím 

stanovených cieľov projektu uvedeného v časti Preambula sa vytvorí klaster, ktorý svojim členom 

zabezpečí informačné, poradenské a konzultačné služby s cieľom zlepšiť rozvoj regiónu. 

Cieľom klastra je: 

 vytvorenie siete spolupracujúcich subjektov pôsobiacich v určených  oblastiach za účelom 

vytvorenia vzájomnej spolupráce členov klastra, resp. zvyšovanie efektívnosti existujúcich vzťahov, 

 podpora a rozvoj cezhraničnej spolupráce slovensko-ukrajinského regiónu medzi členmi klastra a 

zabezpečenie výmeny informácií, 

 zvyšovanie potenciálov jednotlivých členov v oblasti rozvoja regiónov a turizmu prostredníctvom 

členstva v klastri. 

2.2. Činnosti podporujúce dosiahnutie cieľov 

 rozvoj spolupráce medzi Slovenskou republikou, Ukrajinou a inými medzinárodnými partnermi, 

podpora v oblasti vzdelávania, vývoja a inovácií, 

 koordinácia PR aktivít a spoločná účasť na podujatiach zameraných na trvaloudržateľný rozvoj 

lesníctva a lesoturistiky a pod.,  

 napomáhať komunikácii v rámci klastra a navonok, zabezpečenie zverejnenia informácií 

dostupných pre členov klastra na webových stránkach zakladajúcich členov, vytvoriť databázu 

údajov, tok informácií medzi členmi klastra, 

 efektívne sprostredkovanie existujúcich potrieb a ponúk v rámci siete spolupráce a mimo nej, 

vytvorenie možností účasti členov klastra v spoločných projektoch a zabezpečenie ich koordinácie, 

 príprava spoločných projektov podporujúcich dosiahnutie cieľov klastra, 

 zabezpečenie informovanosti členov klastra o možnostiach získavania finančných podpôr, 

 obhajoba záujmov klastra pri komunikácii s predstaviteľmi vládnych, samosprávnych, resp. iných 

štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií, vytvorenie efektívnej spolupráce za účelom 

zabezpečenia odbornej činnosti klastra. 

 

3. Forma klastra 

Zakladajúci členovia svojím podpisom prejavujú svoju vôľu založiť klaster v zmysle podmienok 

projektu uvedených v bode 1 tejto listiny. Klaster je dobrovoľná partnerská sieť bez právnej 

subjektivity.  

 

4. Názov a sídlo 

Názov klastra: 

v slovenskom jazyku:  Lesy pre spoločnosť 

v ukrajinskom jazyku: Ліси для суспільства 



  

 
 

 

Skrátený názov klastra: 

v slovenskom jazyku:  LES 

v ukrajinskom jazyku: ЛІС 

 

Sídlo klastra: 

na Slovensku:   Južná trieda 11, 040 01 Košice 

na Ukrajine:   Mynajska 27/39, 88000 Užhorod 

 

5. Územie pôsobnosti klastra 

Klaster vykonáva svoju činnosť predovšetkým na území Slovenska (v Košickom a Prešovskom kraji), 

na území Ukrajiny (v oblasti Zakarpatského regiónu). 

Územie pôsobnosti klastra je možné rozšíriť na celé územie Slovenskej republiky a Ukrajiny, pričom 

významným cieľom klastra je vytvárať a rozširovať ďalšiu medzinárodnú spoluprácu.  

 

6. Členstvo, vznik a zánik členstva 

Klaster je dobrovoľná sieť fyzických a právnických osôb, hospodárskych spoločností a mimovládnych 

organizácií budovaná zdola, členovia ktorého pôsobia v ziskovej alebo neziskovej sfére v oblasti 

lesníctva a ochrany lesa, ekoturistiky, environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky, resp. 

rozvoja lesného prírodného prostredia vzhľadom na uvedené odbory a súvisiace činnosti trvalo 

udržateľného rozvoja. 

 

6.1. Vznik a forma členstva 

6.1.1 Zakladajúci členovia  

Zakladajúci členovia sú členovia, ktorí podpísaním Zakladacej listiny vytvorili klaster a sú súčasne aj 

členmi Správnej rady klastra do konania 1. Valného zhromaždenia, na ktorom prebehne voľba členov 

Správnej rady, predsedu a podpredsedu Správnej rady.  

 

Zakladajúcimi členmi klastra sú: 

Národné lesnícke centrum, 

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen 

Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Németh, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená konať za organizáciu v záležitostiach klastra: Ing. Milan Sarvaš, PhD. 

E –mail: sarvas@nlcsk.org 

Tel: +421 45 520 22 13 

Mobil: +421 903 443 464 

 

Mestské lesy Košice, a.s. 

Južná trieda 11, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Roth, riaditeľ 

Osoba oprávnená konať za organizáciu v záležitostiach klastra: Ing. Miroslav Tököly 

E –mail: melesko@meleskosice.sk 

Tel: +421 55 677 00 15 

Mobil: +421 907 932 447 

 



  

 
 

 

PRO POPULO Poprad, s.r.o. 

Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jendruch, PhD., riaditeľ 

Osoba oprávnená konať za organizáciu v záležitostiach klastra: Ing. Peter Petrik 

E –mail: petrik@propopulo-poprad   

Mobil: +421 911 999 245 

 

Spojená škola – SOŠ Lesnícka 

Kollárova 10, 080 01, Prešov, Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ 

Osoba oprávnená konať za organizáciu v záležitostiach klastra: Ing Miroslav Fuchs, PhD. 

E –mail: slspo@slspo.sk 

Tel: +421 51 746 56 11 

Mobil: +421 905 970 151 

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, 

Heydukova 25, 811 08, Bratislava, Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: Mgr. Tibor Köböl podpredseda 

Osoba oprávnená konať za organizáciu v záležitostiach klastra: Mgr. Tibor Köböl 

E –mail: sekretariat@nrozp.sk 

Mobil: +421 948 046 672 

Forza - Agentúra pre rozvoj karpatského regiónu, 

Mynajska 27/39 88000, Užhorod, Ukrajina 

Štatúrny zástupca: Lesya Loyko, predseda 

Osoba oprávnená konať za organizáciu v záležitostiach klastra: Lesya Loyko 

E –mail: lesya.loyko@forza.org.ua 

Tel: +380312671450 

Mobil: +380673101631 

 

Národný prírodný park "Zacharovanyi kraj“,  

Zakarpatská obl., Iršavskij reg., Ilnitsya, Partizanska ul., 90130, Ukrajina  
Štatutárny zástupca: Ivan Pinyashko, riaditeľ 
Osoba oprávnená konať za organizáciu v záležitostiach klastra: Vasyl Mochan 
E –mail: mochan.mv@gmail.com 

Tel: +3803144 79002 

Mobil:+380673104576  

 

6.1.2. Pristupujúci členovia  

sú členovia bez obmedzenia na právnu formu, ktorí sa zaväzujú podieľať sa na napĺňaní hlavného cieľa 

a ostatných cieľov klastra a dodržiavať pravidlá, spôsoby spolupráce a základné hodnoty klastra, 

v oblasti pôsobnosti opísanej v bode 6. tohto OPP a podaním žiadosti o členstvo vyjadria svoju vôľu 

vstúpiť do partnerskej siete. 

 Žiadosť o členstvo sa podáva vyplnením Žiadosti o členstvo v klastri spolu s prílohou stručného 

popisu činnosti organizácie za posledných 5 rokov, k čomu je potrebné odporúčanie dvoch členov 

klastra.  

 Členom sa stáva žiadateľ, žiadosť ktorého schválil nadpolovičný počet všetkých členov klastra, buď 

na Valnom zhromaždení alebo elektronickým hlasovaním. Elektronické hlasovanie zabezpečuje 

Správna rada klastra.  



  

 
 

 

 

6.2. Zánik členstva 

6.2.1. Členstvo zaniká na základe žiadosti člena vystúpením, uznesením Valného zhromaždenia 

klastra, alebo vylúčením z členstva. 

 Každý člen má právo jednostranne vystúpiť z klastra podaním prehlásenia o zrušení členstva 

Správnej rade. 

 V prípade, ak člen nesúhlasí so základnými hodnotami klastra, alebo svojou činnosťou poškodí 

iného člena, Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení člena.  

 

6.3. Práva a povinnosti členov 

6.3.1. Člen klastra má právo zapájať sa do činnosti klastra, použiť meno a logo klastra  v zmysle 

predpisov OPP. 

 Členovia klastra podajú informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa informácií uvedených v 

databáze klastra do 1 mesiaca o ich vzniku. 

6.3.2. Povinnosťou člena klastra je dodržiavať predpisy uvedené v zakladacích dokumentoch  klastra – 

Zakladacia listina a OPP.  

6.3.3. Účasť v tomto klastri neobmedzuje členstvo a účasť v iných klastroch a združeniach. 

 

7. Podmienky výkonu činnosti klastra 

 Klaster bol založený v rámci implementácie projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér 

(financovaného z  Nórskych grantov – programová oblasť: Cezhraničná spolupráca) .  

 Členovia klastra spoločným demokratickým rozhodovaním určia základné hodnoty, podmienky 

vykonávania činnosti klastra, koho prijmú medzi členov a koho považujú za nevhodného za člena. 

 Členstvo v klastri je bezplatné. 

 Členovia majú právo byť informovaní o finančných záležitostiach klastra. 

 

7.1. Ochrana duševných hodnôt 

Jednotliví členovia klastra vo vlastných obchodných záležitostiach rozhodujú samostatne. 

Ich rozhodnutia nesmú byť v rozpore so schváleným OPP a základnými hodnotami klastra. 

O materiálnych a nemateriálnych hodnotách jednotlivých členov klastra rozhoduje výlučne dotknutý 

člen. Majetkové a rozhodujúce práva finančných a hmotných prostriedkov, duševného majetku a iných 

hodnôt vytvorených v rámci spoločných projektov klastra sa riadia na základe samostatnej zmluvy 

uzatvorenej medzi zúčastnenými členmi predmetného projektu.  

 

7.2. Ochrana obchodných tajomstiev 

Členovia klastra sa zaväzujú chrániť obchodné tajomstvá alebo iné dôverné informácie získané v 

súvislosti s členstvom v klastri aj v zmysle platných právnych predpisov. 

 

7.3. Účasť na spoločných projektoch, zodpovednosť za projekty 

Klaster ako dobrovoľné združenie členov neprikladá svojim členom povinnosť zúčastniť sa na ďalších 

projektoch klastra. V zmysle tohto sa účasť člena v jednotlivých projektoch realizuje na základe 



  

 
 

 

suverénneho rozhodnutia člena a preto práva, povinnosti a zodpovednosti sa riadia v zmysle spoločnej 

dohody partnerov predmetného projektu.  

 

7.4. Využívanie spoločných hodnôt 

Využívanie spoločných hodnôt klastra riadi Správna rada v súlade s cieľmi a poslaním klastra pod 

kontrolou Valného zhromaždenia. 

 

7.5. Ochrana dobrého mena klastra 

Člen klastra je povinný urobiť všetko na ochranu a zachovanie dobrého mena klastra. V prípade 

porušenia dobrého mena klastra je člen klastra kompetentný a povinný - na základe príkazu predsedu 

Správnej rady - zastupovať Správnu radu klastra a vykonať potrebné bežné príp. právne kroky. 

 

8. Orgány klastra 

Orgánmi klastra sú: 

 Valné zhromaždenie 

 Správna rada 

 predseda Správnej rady 

 

8.1. Valné zhromaždenie klastra 

Najvyšším orgánom klastra v prípade otázok týkajúcich sa klastra je Valné zhromaždenie klastra. Valné 

zhromaždenie deleguje a odvoláva členov do Správnej rady klastra. Každý člen klastra má právo 

zapojiť sa do činnosti Valného zhromaždenia. 

 

8.1.1 Výkon činnosti Valného zhromaždenia 

 Valné zhromaždenie zasadá aspoň raz ročne.  

 Prvé Valné zhromaždenie zvoláva a vedie prijímateľ projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér 

(FOR SOC), najneskôr do 31.08.2016. Rokovacím jazykom Valného zhromaždenia je slovenský 

jazyk a ukrajinský jazyk. 

 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných päťdesiat percent plus jedna osoba 

z členov klastra. Ak Valné zhromaždenie vo vopred stanovenom čase nie je uznášaniaschopné, 

rokovanie sa znovu zvoláva po 30 minútach. Na zopakovanom rokovaní Valného zhromaždenia 

rozhoduje väčšina prítomných. 

 Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchým hlasovaním. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnakom 

počte hlasov sa hlasovanie zopakuje. 

 Člen svoje hlasovacie alebo pripomienkovacie právo môže vykonávať osobne na zasadnutiach 

Valného zhromaždenia alebo Správnej rady klastra, alebo aj písomnou resp. elektronickou formou - 

zaslanou jeden deň pred rokovaním. 

 Uchádzač o členstvo nemá hlasovacie právo, ale môže sa zúčastniť na Valnom zhromaždení.  

 Zvolanie Valného zhromaždenia členov môže iniciovať: 

o predseda Správnej rady klastra 

o päťdesiat percent členov Správnej rady klastra 

o jedna tretina všetkých členov klastra 



  

 
 

 

 Valné zhromaždenie členov klastra vedie predseda alebo podpredseda Správnej rady. 

 Všetky rozhodnutia, názory a stanoviská Valného zhromaždenia sú verejné pre členov a do 10 

pracovných dní odo dňa konania Valného zhromaždenia členov sú zverejnené elektronickým 

spôsobom. Valné zhromaždenie v prípade názorov a stanovísk môže rozhodnúť o ich zverejnení aj 

pre širokú verejnosť. 

 

8.1.2 Okruh úloh a zodpovedností Valného zhromaždenia členov klastra 

 Každý člen má právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia členov, môže vyjadriť svoj názor 

a ovplyvňovať zaujatie stanoviska Valného zhromaždenia klastra. 

 Valné zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí volí Správnu radu klastra a následne predsedu 

a podpredsedu Správnej rady jednoduchým hlasovaním na dvojročné obdobie. Predseda Správnej 

rady je v jednej osobe aj predsedom klastra a podpredseda Správnej rady je aj podpredsedom 

klastra. 

 Valné zhromaždenie členov rozhoduje o zvolaní, delegovaní a odvolaní členov Správnej rady 

klastra. Zvolený člen Správnej rady písomnou formou prijíma delegovanie za člena. 

 Valné zhromaždenie: 

 vykonáva zmenu Zakladacej listiny a OPP klastra 

  schvaľuje ročný plán a správu o činnosti klastra  

 zaujme odborné stanovisko a navrhuje smer rozvoja klastra Správnej rade 

 pripomienkuje činnosť Správnej rady klastra 

 rozhoduje o prijatí nového člena a vylúčení člena 

 zvoláva a odvoláva predsedu a podpredsedu Správnej rady 

 rozhoduje o zrušení klastra 

 rozhoduje o ďalších relevantných záležitostiach klastra. 

 

8.2. Správna rada 

Správna rada sa skladá zo 7 (zakladajúcich) členov a v zmysle prenesených kompetencií Valného 

zhromaždenia je stálym rozhodujúcim fórom klastra, ktorá za účasti zakladajúcich a delegovaných 

členov riadi operatívnu činnosť klastra. 

 

8.2.1 Členovia Správnej rady 

Správna rada pozostáva zo 7  členov. 

 Členstvo v Správnej rade zaniká: 

o  zrušením členstva v  klastri 

o  zrušením klastra. 

 Členovia Správnej rady vykonávajú svoju činnosť v rade bezplatne. 

 

8.2.2 Činnosť Správnej rady 

 Správna rada zasadá prezenčne alebo dištančne (skype, videokonferencia) podľa potreby, ale nie 

menej ako 2 krát ročne. Rokovacím jazykom Správnej rady je slovenský a ukrajinský jazyk. 



  

 
 

 

 Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomných najmenej 5 členov. Ak Správna rada vo vopred 

stanovenom čase nie je uznášaniaschopná, rokovanie sa znovu zvoláva po 30 minútach. Na 

zopakovanom rokovaní Správnej rady rozhoduje jednoduchá väčšina prítomných členov okrem 

prípadov dvojtretinového hlasovania. 

 Rokovania Správnej rady vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti vedie podpredseda. 

 Zvolanie zasadnutia Správnej rady a jeho program navrhuje predseda Správnej rady. Zvolanie 

Správnej rady a návrh programu zasadnutia u predsedu Správnej rady môže ďalej navrhovať: 

o  podpredseda Správnej rady, 

o  päťdesiat percent členov Správnej rady, 

o  jedna tretina členov klastra. 

 Zvolanie zasadnutia Správnej rady sa realizuje prostredníctvom písomnej pozvánky, prípadne 

elektronicky. Pozvánka obsahuje presné miesto a termín konania, program, miesto a termín 

zopakovaného zasadnutia. Medzi termínom zasadnutia a dátumom zaslania pozvánok musí byť 

najmenej 10 dní. Pozvánka sa členom doručí elektronickou formou. 

 Každý člen Správnej rady má jeden hlas. 

 Správna rada spravidla rozhoduje verejným jednoduchým hlasovaním. V prípade rovnakého počtu 

hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 Správna rada rozhoduje dvojtretinovým hlasovaním o návrhoch pre Valné zhromaždenie o: 

o  schválení ročného plánu činnosti klastra 

o  zmene Zakladacej listiny 

o  zmene OPP. 

K hlasovaniu je potrebná účasť min. 5 členov Správnej rady a súhlas minimálne 3 prítomných. 

 Členovia Správnej rady v každom prípade môžu vyjadriť svoj názor osobne, písomnou alebo 

elektronickou formou. Zasadnutia a hlasovania Správnej rady je možné vykonať aj prostredníctvom 

elektronickej komunikácie. 

 O sprístupnení informácií verejnosti  rozhoduje Správna rada v každom prípade samostatne. 

 

8.2.3 Kompetencie a úlohy Správnej rady 

 Kontrola odbornej činnosti, finančných záležitostí a agendy klastra. 

 Realizácia cieľov klastra v zmysle Zakladacej listiny a OPP. 

 Príprava strategických a operatívnych smerov rozvoja klastra, riadenie ich realizácie a kontrola 

dosiahnutí plánovaných výsledkov na základe vopred určených kritérií. 

 Rozhodovať vo všetkých prípadoch, ktoré v zmysle tohto OPP patria do kompetencie Správnej 

rady. 

 Zabezpečuje elektronické hlasovanie o prijatí nových členov klastra.  

 Rozhoduje o akýchkoľvek ďalších otázkach súvisiacich s klastrom. 

8.3. Kompetencie predsedu Správnej rady 

Predseda Správnej rady je zároveň aj predsedom klastra, ktorý riadi a organizuje činnosť klastra a 

Správnej rady: 

 riadi odbornú činnosť klastra a Správnej rady, zabezpečuje ich sústavné a bezproblémové 

fungovanie 



  

 
 

 

 vystupuje ako štatutárny zástupca klastra a Správnej rady klastra navonok osobne a v písomných 

záležitostiach 

 zvoláva zasadnutia klastra a Správnej rady 

 vedie rokovania Správnej rady klastra a zabezpečuje plnenie uznesení 

 do jeho kompetencie patria všetky záležitosti, ktoré v zmysle OPP, alebo iných vnútorných 

predpisov nepatria do kompetencií Správnej rady 

 v prípade neprítomnosti predsedu, ho zastupuje podpredseda v plnej miere a vykonáva všetky práva 

predsedu 

 výkon činnosti predsedu na základe jeho písomného poverenia môže zabezpečovať aj iný člen 

Správnej rady 

 vybavovanie operatívnych záležitostí klastra a informovanie o nich Správnu radu 

 ďalšie úlohy delegované Správnou radou. 

 

8.4. Komunikácia medzi členmi klastra 

V období medzi jednotlivými zasadnutiami komunikujú členovia klastra navzájom prostredníctvom 

skype-konferencií a e-mailov a počas stretnutí na spoločných aktivitách. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1  Organizačný a prevádzkový poriadok klastra je s totožným obsahom vyhotovený v jazyku  

slovenskom v 7 origináloch, z ktorých každý zakladajúci člen obdrží jeden exemplár. 

9.2  Zakladajúci členovia sa oboznámili a súhlasili s obsahom Organizačného a prevádzkového 

poriadku. Organizačný a prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom podpisu posledného 

zakladajúceho člena. 

 

 

 

......................................................................................... 

Ing. Ľuboš Németh, generálny riaditeľ 

Národné lesnícke centrum 
(podpis, dátum) 

 

 

......................................................................................... 

Ing. Tibor Roth, riaditeľ 

Mestské lesy Košice a.s. 
(podpis, dátum) 

 

 

.......................................................................................... 

Ing. Jozef Jendruch, PhD., riaditeľ 

PRO POPULO Poprad, s.r.o. 
(podpis, dátum) 



  

 
 

 

 

.......................................................................................... 

Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ 

Spojená škola – SOŠ Lesnícka 
(podpis, dátum) 

 

 

........................................................................................... 

Mgr. Tibor Köböl, podpredseda 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR 
(podpis, dátum) 

 

 

........................................................................................... 

Lesya Loyko, predseda 

FORZA – agentúra pre rozvoj karpatského regiónu 
(podpis, dátum) 

 

 

............................................................................................ 

Ivan Pinyashko, riaditeľ 

Národný prírodný park „Zacharovanyi kraj“ 
(podpis, dátum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


