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Vianočné stromčeky od LESOV SR 
 

V Banskej Bystrici 8.12.2020 
 
Vianočné stromčeky sú už v predaji, voňavý predvianočný darček si môžu záujemcovia kúpiť 
na viacerých miestach. 

Symbol Vianoc predávajú každoročne vybrané odštepné závody. Tento rok je ich osem. Ide o 
OZ Žilina, Revúca, Topoľčianky, Šaštín, Čierny Balog, Beňuš,  Slovenská Ľupča a jednotlivé 
škôlkarske strediská špecializovaného OZ Semenoles. 

Cena jednotlivých stromov sa pohybuje od 4 eur po približne 35 eur v závislosti od výšky stromu, 
jeho druhu a toho, odkiaľ pochádza - či z plantáže alebo z lesného porastu.  

 „My ponúkame približne 1500 kusov stromov, ktoré sú výhradne z plantáží. Predávajú sa v 
škôlkarskych strediskách Hladomer, Čermošná, Šajdíkove Humence a ústredie OZ 
v Liptovskom Hrádku,“ podotkol riaditeľ špecializovaného Odštepného závodu Semenoles 
Marek Šimanský. K dispozícii majú najmä jedľu kaukazskú, smrek pichľavý a smrek omorikový. 

OZ Čierny Balog bude stromy ponúkať až do 23.12., a to v budovách lesných správ (LS) Hronec, 
Čierny Balog, Bystrá, Michalová a Sihla.  OZ Beňuš bude mať vianočné stromčeky na predaj od 
14.12, pôjde o smrek a jedľu. OZ Šaštín začína s predajom 9.12 na LS Moravský Ján, o deň neskôr 
si záujemcovia môžu kúpiť stromčeky aj na LS Šaštín, predaj potrvá do 16.12. Pôjde výlučne o 
borovicu lesnú v sume od 4 eur do 23 eur. 

OZ Slovenská Ľupča začína s predajom dnes (8.12.). Záujemcovia si môžu kúpiť smrek obyčajný 
a smrek pichľavý na lesnej správe Slovenská Ľupča. 

OZ Žilina bude vianočné stromčeky predávať počas budúceho týždňa (14.12. – 21. 12.) na 
Milcovej ulici v Žiline. Pôjde o smreky z lesných porastov. 

„Od začiatku decembra je k dispozícii približne 250 kusov stromov z plantáže v rámci strediska 
služieb v Topoľčiankach. Okrem smrekov sú nachystané aj borovice čierne, za jeden kus sa 
platí od 15 do 50 eur, “ doplnil Miloš Kunský, poverený riaditeľ Odštepného závodu v 
Topoľčiankach. 

Ďalším miestom, kde budú LESY SR stromy na predaj ponúkať, bude od štvrtka tohto týždňa 
(10.12.) lesná správa Veľká Lúka v rámci OZ Revúca. Tu si kúpite jeden kus za cca 7 eur, drevina 
pochádza z náletov na pastvách. Štátny podnik LESY SR pestuje vianočné stromčeky na približne 
22 hektároch v rámci Slovenska.  


