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V prípade záujmu vám podrobnejšie informácie poskytne: 

Marína Debnárová, hovorkyňa 

Kontakt: tel. +421 918 444 422, e-mail: tlacove@lesy.sk 

 

Šípky sa opäť začervenali a rozhýbali deti. 
 

 
V Banskej Bystrici, 12.11.2020 

 Zber šípok priniesol tohto roku bohatú úrodu, ktorej výsledkom bude šípkový čaj. 

 Štvrtý ročník bol výnimočný tým, že za krátky čas dokázali deti nazbierať 3,8 tony šípok    

Do projektu „Zber šípok spoločne s LESMI SR“ organizovaného štátnym podnikom LESY SR sa 
vo štvrtom ročníku zapojilo 217 tried v rámci 23 materských a základných škôl. Na zbere sa 
zúčastnilo takmer 1300 detí s rodinami. Vďaka nim sa podarilo vyzbierať 3 782 kg šípok. Tie 
putovali priamo do OZ Semenoles v Liptovskom Hrádku. 

„Počas jesenných dní, kedy sa šípky zbierali, veľa pršalo a je preto chvályhodné, že aj za takéhoto 
počasie nazbierali deti desiatky kilogramov šípok. Najvytrvalejší sú však rodičia,“ skonštatovala 
koordinátorka projektu Anna Sliacka.  

V kategórii najlepšia trieda sa na prvom mieste umiestnila 9.A trieda ZŠ Liptovská Lužná, ktorej 
žiaci vyzbierali 151 kg šípok, čo bolo len o sedem kilogramov viac ako 2.B trieda z Evanjelickej 
základnej školy biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši. Tretiu priečku obsadili žiaci tretej 
triedy zo ZŠ Beňuš. 

V rámci prvého stupňa najúspešnejší zberatelia nazbierali 107,4 kg, 95 kg a 87 kg. V rámci 
druhého stupňa sa podarilo najúspešnejším žiakom vyzbierať 108 kg, 62 kg a 26 kg. 

Celý proces sušenia šípok je zložitý a trvá niekoľko dní. „Šípková dužina sa najskôr rozdrví 
a putuje do sušiarne. Po vysušení ide do špeciálneho stroja (tzv. kartáčovky) s bubnom, ktorý 
odsaje chĺpky. Vysušená dužina sa následne vyčistí, odseparuje sa na hrubú, jemnú dužinu 
a jadrá. Ďalej už putuje na ďalšie spracovanie,“ povedal poverený riaditeľ OZ Semenoles 
v Liptovskom Hrádku Marek Šimanský. Vysušená dužina má po odstránení vlhkosti, jadier 
a chĺpkov len 25 percent z pôvodnej váhy.   

Za každý vyzbieraný kilogram šípkových plodov získala škola 0,50 €. Tri najlepšie triedy, ktoré sú 
už známe, dostanú ako darček výlet na miesta s lesníckou históriou. 

Každé dieťa, ktoré sa do projektu zapojilo, dostane šípkový čaj a balíček drobností.  


