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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
 

 Červené plody jesene sa po spracovaní premenia na voňavý čaj 

Liptovský Hrádok 26.11.2021 

 Počas jesene sa deťom podarilo vyzbierať takmer tonu šípok  

 Plody plné vitamínu C sa využijú na čaj, džem i vitamínovú bombu 

 

Aj tento rok LESY SR, š. p., úspešne zrealizovali projekt „Zber šípok spoločne s LESMI SR“. Do projektu sa 

zapojilo 1826 detí, ktorým sa podarilo vyzbierať 7 240 kg plodov ruže šípkovej. Žiaci základných 

a materských škôl spolu s rodinami zbierali šípky počas septembra a októbra. Tento zber už tradične 

zorganizoval štátny podnik LESY SR prostredníctvom svojich odštepných závodov. 

 

V špecializovanom Odštepnom závode Semenoles v Liptovskom Hrádku sa plody vysušili, rozdrvili, 

oddelili sa ich jednotlivé časti a následne sa využijú na čaj, výrobu džemu, sirupu či našej vitamínovej 

bomby „ŠOTÍK“, ktorá je v ponuke v predajni Lesnícke pochúťky v Banskej Bystrici na Národnej ulici či 

v maloobchodnej predajni v Topoľčiankach. 

 

„Logistika tohto projektu je pomerne náročná, preto sme tento rok spolupracovali len s vybranými 
školami v rámci zapojených odštepných závodov. Veľká vďaka patrí koordinátorom projektu a 
kolegom, ktorí sa počas dvoch mesiacov projektu venovali. Šípky spracúva OZ Semenoles vo svojich 
prevádzkových priestoroch sušiarne. Šípkovú sušinu následne ponúkame verejnosti a tiež ju využívame 
na výrobu viacerých produktov, ktoré predávame pod značkou Lesnícke pochúťky,“ prezentuje 
spoluprácu generálny riaditeľ LESOV SR Tibor Kőszeghy. 
 

Najúspešnejšie deti sa nezaobídu bez odmeny. „Každé dieťa zapojené do projektu dostalo reklamné 
drobnosti a čajík zo šípkovej dužiny. Tie deti, ktoré priniesli nad 10 kg, sme ocenili zaujímavými hrami. 
Pre tri najlepšie triedy je už teraz pripravený dvojdňový výlet v kaldere Poľany, v lesníckej osade 
Kyslinky, plný zaujímavého programu a aktivít,“ doplnila Anna Sliacka, koordinátorka projektu. 
 
Súťaživosť prekonáva hranice a tento rok najlepší jednotlivci z prvého stupňa základných škôl priniesli 
nepredstaviteľné množstvá šípok. Konkrétne víťazka Alexandra B. zo ZŠ Liptovský Hrádok priniesla až 
301,60 kg, Martin M. z obce Strelníky neuveriteľných 226,09 kg a Zoja G. zo ZŠ Beňuš 150,00 kg.  
 
Na triedny výlet sa môžu tešiť žiaci 3.C. ZŠ Janka Kráľa, ktorí nazbierali 317,50 kg pod koordináciou OZ 
Liptovský Hrádok, tiež žiaci 4. triedy zo ZŠ Beňuš, ktorí priniesli pod vedením OZ Beňuš 288,50 kg šípok 
a tiež deti z 3. triedy ZŠ s MŠ Strelníky, od ktorých kolegovia z OZ Slovenská Ľupča prevzali 259,77 kg. Na 
prvých troch miestach medzi jednotlivcami z druhých stupňov sa umiestnili Daniel P. z Liptova, ktorý 
nazbieral 153,10 kg šípok, nasledoval Dominik D. z Nitrianskeho Pravna s prinesenými 66,00 kg a Matej 
S. s 57,70 kg týchto plodov zo ZŠ a MŠ Hradná.  
 

Okrem odštepných závodov (OZ) zo stredného Slovenska konkrétne OZ Liptovský Hrádok, OZ Semenoles 
Liptovský Hrádok, OZ Beňuš, OZ Čierny Balog a OZ Slovenská Ľupča, ktoré sa do projektu zapájajú 
nepretržite od jeho vzniku, sa tento rok zapojil opäť aj OZ Žilina a OZ Kriváň. 

 


