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 LESY SR ponúknu na predaj stovky vianočných stromčekov   

Banská Bystrica 06.12.2021 

 Vianočné stromčeky od štátnych lesníkov opäť rozvoňajú slovenské domácnosti  

 Pre záujemcov je na výber viacero druhov drevín  

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky už tradične v predvianočnom období ponúkne na predaj stovky 

kusov živých vianočných stromčekov pochádzajúcich zo slovenských lesov.    

 

„Vianočný stromček sa stal jedným zo symbolov Vianoc a zimné sviatky si bez neho už nevieme 

predstaviť. Som nesmierne rád, že štátni lesníci prostredníctvom voňavých jedličiek či smrekov z našich 

lesov prispejú k vytvoreniu pravej vianočnej atmosféry v mnohých slovenských domácnostiach,“ 

hovorí generálny riaditeľ LESOV SR, š. p., Tibor Kőszeghy.  

 

Vianočné stromčeky v tomto roku ponúka na predaj celkovo 9 odštepných závodov LESOV SR (Beňuš, 

Čadca, Čierny Balog, Liptovský Hrádok, Revúca, Slovenská Ľupča, Šaštín, Topoľčianky, Žilina), ako aj 

špecializovaný semenársky Odštepný závod Semenoles. Ten realizuje predaj stromčekov vo svojom sídle 

v Liptovskom Hrádku i v škôlkarskych strediskách Čermošná (obec Krásnohorská Dlhá Lúka), Hladomer 

(obec Lovce) a Šajdíkove Humence.  

 

Ponuka stromčekov na jednotlivých závodoch závisí najmä od toho, aké lesy daný závod obhospodaruje, 

prípadne či má k dispozícii plantáž vianočných stromčekov. „Napríklad OZ Šaštín tradične predáva 

borovicu lesnú z prerezávok, na Horehroní sú smreky a jedle taktiež z výchovných zásahov a OZ v 

Topoľčiankach má v správe vlastnú plantáž,“ vymenúva generálny riaditeľ LESOV SR.    

 

Najviac vianočných stromčekov každoročne predá špecializovaný odštepný závod Semenoles. „Naše 

stromčeky pochádzajú z plantáží a ich kvalite zodpovedá aj cena, ktorá sa tento rok pohybuje od 15 

do 30 eur za kus. V ponuke sú smrek omorikový, smrek pichľavý a jedľa nordmannova (kaukazská),“ 

vysvetľuje Katarína Chválová, poverená vedením ekonomicko-obchodného úseku Semenoles.  

 

O niečo lacnejšie bývajú stromčeky pochádzajúce z výchovných zásahov – prerezávok uskutočnených 

v lesných porastoch. Také si záujemcovia môžu zakúpiť napríklad na expedičnom sklade v Liptovskom 

Hrádku. „OZ Liptovský Hrádok v minulých rokoch vianočné stromčeky nepredával. Na expedičnom 

sklade sme na skúšku pripravili 120 kusov jedličiek a smrekov z prerezávok. Uvidíme, aký bude o nich 

záujem zo strany verejnosti,“ približuje pestovateľ Odštepného závodu Liptovský Hrádok Milan Krajčí.  

 

Vianočné stromčeky začínajú LESY SR, š. p., predávať v prvých decembrových dňoch a na niektorých 

odštepných závodoch predaj potrvá až do 22. decembra.  

 


