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Zber šípok spoločne s LESMI SR 

 

V Banskej Bystrici, 30.12.2019 

 

• Do projektu sa zapojilo takmer 7.100 žiakov základných škôl, čo je v porovnaní s pilotným 

ročníkom o viac ako 5.100 detí 

• V tomto roku deti nazbierali 22,5 ton šípok, vlani to bolo 5 ton 

• Najlepším jednotlivcom celého projektu sa stal žiak druhého ročníka z Nového Mesta  

nad Váhom, ktorý nazbieral 161,67 kg šípkových plodov 

S príchodom školského roku 2019/2020 odštartoval súťažný projekt Zber šípok spoločne 

s LESMI SR, ktorý prebiehal v dňoch od 16.9. do 21.10. 2019. Novinkou, v porovnaní 

s predchádzajúcimi dvomi ročníkmi projektu bolo, že projekt prebiehal na celom území 

Slovenska.  Žiaci základných škôl od Šaštína až po Vranov nad Topľou si tak mohli vyskúšať 

tradičný zber šípok.  

Projektom sa zamerala pozornosť  mladších vekových kategórii na les ako výnimočný ekosystém 

so širokou paletou druhovej rozmanitosti s prirodzeným obehom látok a energií v ňom. Do zberu 

týchto tmavočervených šípkových plodov, obsahujúcich nemalé množstvo vitamínu C a ďalších 

zdraviu prospešných látok sa tak mohli zapojiť aj rodičia. S melanchóliou si tak pripomenúť ich 

detské časy, kedy zber akýchkoľvek jesenných plodov bol súčasťou jesenného obdobia. 

„Tretí ročník zberu šípok mimoriadne prekvapil. V porovnaní s prvým ročníkom projektu, ktorý 

sa uskutočňoval na  území  štyroch odštepných závodov, tretí ročník zberu šípok prebiehal  

na území 23 odštepných závodov. Z geografického hľadiska je to plocha takmer celého územia 

Slovenskej republiky od Šaštína až po Vranov nad Topľou. Žiaci materských a základných opäť 

prekvapili nielen svojou účasťou, ale aj množstvom vyzbieraných šípkových plodov,“ hovorí 

Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.  

 

„V tomto ročníku bolo zapojených 126 základných škôl, kde takmer 7.100 žiakov svojou 

usilovnosťou a trpezlivosťou vyzbieralo takmer 22,5 tony šípkových plodov. Na porovnanie 

v roku 2017 v prvom ročníku  projektu 1991 žiakov nazbieralo spoločným úsilím 3266 kg 

šípkových plodov,“ sumarizuje Staník. 

 

 Najlepším jednotlivcom celého projektu sa stal žiak druhého ročníka z Nového Mesta  

nad Váhom, ktorý nazbieral 161,67 kg šípkových plodov. 
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Najlepšou triedou sa stali žiaci 6.B zo Základnej školy v Hriňovej, ktorí vďaka 411,15 kg 

vyzbieraných šípkových plodov vyhrávajú dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antonstál. 

Druhou najlepšou  triedou je 2. ročník  zo ZŠ Beňuš, ktorí priniesli takmer 274,50 kg a získali 

poukaz na jednodňovú návštevu Parku v Topoľčiankach. 

Tretia najlepšia trieda  je 8.B zo Základnej školy s materskou školou z Liptovskej Lúžnej  

a za odmenu navštívia v rámci jedného dňa Skanzen vo Vydrovej doline. 

Triedy získali okrem zážitkovej odmeny aj vecné ceny a aktivity lesnej pedagogiky vo svojej 

škole. 

 

„LESY SR sa zaviazali v začiatku projektu odmeniť triedy do 10.miesta a rovnako aj  dvadsať 

najlepších jednotlivcov rámci prvej a druhej kategórie. Nezabúdajúc na všetkých jednotlivcov 

každý účastník súťažného projektu Zber šípok spoločne s LESMI Slovenskej republiky získa 

reflexnú kľúčenku s maskotom LESY SR,“ dodáva Staník na záver. 

Šípky sú významným zdrojom vitamínu C. Využívajú sa na výrobu čajov, džemov a tiež  

pre potreby kozmetického a farmaceutického priemyslu. 


