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 Vianočné stromčeky zo štátnych lesov poputujú najmä deťom  

Moštenica 03.12.2021 

 Z voňavých darov prírody sa budú tešiť deti naprieč Slovenskom 

 Ide o 18.ročník projektu Stromček pod stromček 

 

Štátni lesníci dnes odštartovali projekt, vďaka ktorému rozveselia deti v desiatkach zariadení. 

Zástupcovia generálneho riaditeľstva odovzdajú stromček, ale aj ďalšie darčeky detskému domovu 

v Moštenici v okrese Banská Bystrica (Centrum pre deti a rodiny Potôčik). 

 

„Sme radi, že môžeme takýmto spôsobom aj my prispieť ku krajším Vianociam. Strom ako taký a 
vianočný o to viac  je skutočnou prírodnou krásou. Náš podnik vníma s pochopením  životné osudy tých 
najmenších a snaží sa im spríjemniť sviatočné dni. Táto aktivita je prirodzenou súčasťou štátneho 
podniku už dlhodobo. Naša spoločenská zodpovednosť sa prejavuje nielen starostlivosťou o les, ale aj 
záujmom o tých, ktorí to potrebujú najviac. Všetkým želám príjemné adventné obdobie," povedal 
generálny riaditeľ LESOV SR Tibor Kőszeghy. 
 
Zmyslom tejto aktivity je upozorniť na dôležitosť ekologického prístupu k prírode tým, že stromčeky 
venované zariadeniam vždy pochádzajú z ich blízkeho okolia a neputujú stovky kilometrov k adresátovi. 
Živý stromček  nezanecháva takmer žiadnu ekologickú stopu, čo sa pri umelých stromčekoch povedať 
nedá.  

„V našom centre poskytujeme starostlivosť 40 deťom, deti žijú v troch skupinách a profesionálnych 
náhradných rodinách v celom banskobystrickom regióne. Veľmi nás potešilo, že LESY SR si na nás 
spomenuli a že takýmto spôsobom rozveselia našich malých klientov,“ podotkla riaditeľka Katarína 
Hrdá.  
 
Do tejto aktivity sa zapájajú zamestnanci naprieč celým Slovenskom, nevynímajúc východ našej krajiny. 
„Ide prevažne o smreky, niekedy aj borovice, ktoré vozíme do rôznych typov zariadení nielen v Prešove, 
ale aj vo Svidníku či Spišskom Hrhove. Každoročne tak potešíme ich klientov,“ zhrnul riaditeľ OZ Prešov 
Martin Vanous.  
 
Táto aktivita je ovplyvnená aj prítomnosťou vhodných stromčekov na plochách, ktoré 
obhospodarujeme. V lokalitách, kde je prevažná časť tvorená ihličnatými lesmi, je týchto stromčekov 
viac, a preto ich bežne dávame okrem detských domovov aj do ďalších sociálnych zariadení. No sú tiež 
odštepné závody, v ktorých územnej pôsobnosti sú ihličnaté porasty skôr vzácnosťou a tam, žiaľ, 
požiadavky ďalších sociálnych zariadení, splniť nevieme. 

Vianočné stromčeky poskytované v projekte Stromček pod stromček vznikajú pri manažovaní lesa 
v procese jeho formovania, ktorý označujeme ako výchova porastov. Jej cieľom je dosiahnutie 
priaznivého drevinového zloženia a zdravotného stavu lesa. 

 

 


