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1. Úvod  

 

Predseda Správnej rady Ing. Milan Sarvaš, PhD. privítal všetkých prítomných členov Správnej 

rady (podľa prezenčnej listiny) zo štyroch partnerských organizácií: 

za Slovensko: NLC Zvolen, Pro Populo Poprad s.r.o.  

za Ukrajinu: Forza – agentúra pre rozvoj Zakarpatského regiónu, Národný park Zacharovanyi 

kraj.  

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

a Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR.  

Zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

 

2. Zhodnotenie činnosti za obdobie od vzniku klastra 

 

P. Sarvaš informoval prítomných o aktivitách a dosiahnutých výsledkoch v priebehu projektu, 

ktoré boli totožné s projektovými úlohami. Všetky plánované úlohy boli splnené a v mnohých 

prípadoch sa vykonali aktivity nad rámec plánovaných úloh. V súčasnosti dosiahol počet členov 

klastra 19 subjektov oproti plánovanému počtu 17. Jedná sa o organizácie rôzneho typu - štátne, 

výrobné, občianske združenia, neziskové a mimovládne organizácie, z toho 12 slovenských a 7 

ukrajinských.  

P. Sarvaš vyjadril spokojnosť so spoluprácou a presvedčenie, že spolupráca bude pokračovať 

nielen v rámci projektovej činnosti.  

Členstvo v klastri bude aj naďalej otvorené bezplatne pre ďalších záujemcov. P. Sarvaš 

podotkol, že členovia klastra môžu v ďalšom období pracovať na základe bilaterálnej 

spolupráce navzájom, klaster im bude nápomocný pri uverejňovaní projektových výziev na web 

stránke klastra, ktorá bude naďalej aktualizovať informácie.  

 

3. Diskusia 

 

Na zasadnutí prebiehala diskusia o ďalšej možnej spolupráci medzi prítomnými partnermi, 

ktorá by zabezpečila činnosť klastra v ďalšom období. P. Lesya Loyko prejavila záujem 

pokračovať v projektovej činnosti a vyjadrila spokojnosť s doterajšou spoluprácou. Záujem 

z ukrajinskej strany je v oblasti turizmu, zlepšenia infraštruktúry, rekonštrukcie objektov. Všetci 

členovia vyjadrili záujem zapojiť sa do prípravy nových projektov.  

 

 

 



4. Záver  

 

Predseda Správnej rady p. Sarvaš poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 

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

 


