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ZAKLADACIA LISTINA 

 

 

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 v SR  

 

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 (FOR SOC) v rámci výzvy Nórske granty, v programovej oblasti Cezhraničná spolupráca.  

Cieľom projektu CBC01013 je Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce  

Projekt sa zameriava na vybudovanie slovensko - ukrajinského cezhraničného klastra zameraného na 

podporu multifunkčného využívania lesov, najmä rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky 

a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných SK-UA regiónoch.  

 

 

 

 

 
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 

 

Hlavným cieľom klastra je vytvorenie partnerstva, posilnenie rozvoja turizmu prostredníctvom 

rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky, podpora trvalo udržateľného rozvoja a propagácia 

prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničných SK-UA regiónov. Na plnenie tohto cieľa vytvoria 

partneri projektu klaster, ktorý svojim členom umožní intenzívnejšiu výmenu informácií, 

poradenstvo, zlepšenie potenciálu jednotlivých členov, spoločnú propagáciu a presadzovanie 

spoločných postupov pri rozvoji regiónu.  

 

 

3. Právna forma klastra 

 

Zakladajúci členovia podpisom Zakladacej listiny prejavujú svoju vôľu založiť klaster. Klaster je 

dobrovoľná partnerská sieť bez právnej subjektivity.  

 

 

4. Názov a sídlo 

 

4.1. Názov klastra 

4.1.1. v slovenskom jazyku: Lesy pre spoločnosť 

4.1.2. v ukrajinskom jazyku: Ліси для суспільства 

4.2 Skrátený názov klastra 

4.2.1. v slovenskom jazyku: LES 

4.2.2. v ukrajinskom jazyku: ЛІС 

4.3. Sídlo klastra: 

4.3.1. v Slovenskej republike : Južná trieda 11, 040 01 Košice  

4.3.2. v Ukrajine: Shvabska 51a, Užhorod, 88018 

 

 

5. Územie pôsobnosti klastra 

 

Klaster vykonáva svoju činnosť predovšetkým na území Slovenskej republiky v Košickom 

a Prešovskom kraji a v Zakarpatskej oblasti v Ukrajine. 

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

výrazným cieľom klastra je vytvárať a rozširovať ďalšiu vnútroštátnu a medzinárodnú spoluprácu.  

 

 

6. V zmysle predchádzajúcich dohôd, zakladajúcimi členmi klastra sú právnické osoby: 

 

1. Národné lesnícke centrum 

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Slovenská republika 

 

2. Mestské lesy Košice a.s. 

Južná trieda 11, 040 01 Košice, Slovenská republika 

 

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

Spišská Teplica 329, Slovenská republika 

 

4. Spojená škola – SOŠ Lesnícka 

 Kollárova 10, 080 01, Prešov, Slovenská republika 

 

5. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR 

Heydukova 25, 811 08, Bratislava, Slovenská republika 

 

 



6. Forza - Agentúra pre rozvoj karpatského regiónu 

Mynajska 27/39, 88000, Užhorod, Ukrajina 

 

7. Národný prírodný park "Zacharovanyi kraj“ 

Partizánska str., Ilnytsya, Irshava district, 90130, Ukrajina 

 

Štatutárni zástupcovia a osoby oprávnené konať za organizáciu v záležitostiach klastra sú uvedení 

v Organizačnom a prevádzkovom poriadku klastra. 

 

 

7. Členstvo, vznik a zánik členstva 

 

7.1. Vznik a forma členstva: 

7.1.1. Zakladajúci členovia sú právnické osoby - subjekty, ktoré podpisom Zakladacej listiny 

založili klaster. Ich členstvo vzniká dňom podpisu Zakladacej listiny. 

7.1.2. Pridružení členovia sú právnické osoby a fyzické osoby – členovia bez obmedzenia na 

právnu formu, ktorí podaním žiadosti o členstvo vyjadria svoju vôľu vstúpiť do partnerskej 

siete a ich vstup schváli Správna rada klastra v zmysle Organizačného a prevádzkového 

poriadku (ďalej OPP). 

7.2. Zánik členstva: 

7.2.1. Členstvo v klastri zaniká úmrtím člena - fyzickej osoby, alebo zánikom právnickej osoby – 

člena LES. 

7.2.2. Členstvo zaniká vystúpením - na základe žiadosti člena, uznesením Správnej rady klastra, 

alebo vylúčením z členstva.  

 

 

8. Práva a povinnosti členov 

 

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

OPP. 

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

Zakladacia listina, OPP. 

 

 

9. Orgány klastra 

 

9.1. Najvyšším orgánom klastra je Valné zhromaždenie členov, ktorý je poradným, delegačným 

a odborným orgánom LES. 

9.2. Správna rada je rozhodovacím orgánom klastra. 

 

Podrobný popis činnosti, práva a povinnosti orgánov klastra sa uvádza v OPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Podrobný popis a podmienky výkonu činnosti klastra, jeho organizačný poriadok sa riadi 

predpismi OPP Klaster: Lesy pre spoločnosť 

10.2. Zakladacia listina bola vyhotovená v slovenskom a ukrajinskom jazyku s totožným obsahom 

v 7 vyhotoveniach, z ktorých každý zakladajúci člen obdrží po jednom origináli.  

10.3. Zakladajúci členovia sa oboznámili s obsahom Zakladacej listiny  a svojím podpisom vyjadrujú 

svoj súhlas. Zakladacia listina nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zakladajúcich 

členov . 

 

 

 

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

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) 


