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„Od stromu k zošitu“ – vyhodnotenie projektu štátneho podniku LESY SR 
 

V Banskej Bystrici  07.05.2018 

 

•  Vyhodnotenie prvého ročníka projektu štátneho  podniku LESY SR „Od stromu 

 k zošitu“ určeného základným školám na celom území Slovenska   

•  Do výtvarno-edukačného projektu sa zapojilo takmer 3.500 žiakov 

•  Školský rok 2018/2019  aj s 200.000 zošitmi od štátneho podniku LESY SR  

 

 

 „Prvý ročník výtvarno-edukačného projektu „Od stromu k zošitu“, ktorý zorganizoval 

štátny podnik LESY Slovenskej republiky, prebiehal vo svojej aktívnej fáze od 1. februára do  

15. marca tohto roku.  Oslovení boli žiaci základných škôl, ktorí mali možnosť pripraviť výtvarné 

návrhy na školské zošity v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO, s desiatimi grafickými 

prevedeniami,“ uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian 

Staník. „Hlavnou podmienkou však bol námet súvisiaci s prírodou, lesom, lesníkmi, lesníctvom 

ako povolaním, či lesnou zverou,“ doplňuje. 

 

 Do projektu Od stromu k zošitu sa zapojilo 327 základných škôl a na ústredie štátneho 

podniku bolo doručených neuveriteľných 3425 výtvarných prác. Z celkového množstva 

doručených žiackych výtvarných prác vybrala hodnotiaca komisia po 15 prác v dvoch 

kategóriách - kategória I: žiaci 1.-4. ročníka základných škôl a kategória II: žiaci 5.- 9. ročníka 

základných škôl. Následne v dňoch od 9.-30.4.2018 prebiehalo na webovej stránke štátneho 

podniku LESY Slovenskej republiky hlasovanie, ktorého výsledkom je výber desať najlepších 

návrhov na obálky pre školské zošity.  

 

 „Celkovo bolo v obidvoch kategóriách zaregistrovaných 2698 hlasov. Žiakom, ktorí 

vytvorili víťazné návrhy budú v priebehu mesiaca jún prostredníctvom spádových odštepných 

závodov odovzdané vecné ceny a triedy, ktoré navštevujú získavajú aktivity lesnej pedagogiky. 

Po vyhotovení zošitov ich budú LESY SR na svoje náklady  začiatkom školského roku 2018/2019 

distribuovať do škôl, ktoré sa do projektu zapojili a o zošity prejavili záujem,“ uviedol Marián 

Nosáľ z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva štátneho podniku.   

 

 „Naším prvoradým cieľom bolo žiakom priblížiť našu prácu a prostredníctvom zošitov 

vyzdvihnutie dreva ako obnoviteľnej suroviny, z ktorej výrobky nám všetkým neustále 

napomáhajú viesť komfortný život pri každodenných elementárnych činnostiach,“ pripomína 

Marian Staník. „V neposlednom rade vyzdvihnúť skutočnosť, že percentuálny podiel výmery 

lesných pozemkov z celkovej výmery Slovenska každoročne stúpa a práve aj zošity sa vyrábajú 

zo stromov rastúcich na našich lesných pozemkoch,“ uzatvára. 
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Poznámky pre editorov: 
 
 Štátny podnik LESY SR obhospodaruje viac ako 887.000 hektárov lesných pozemkov, teda viac  ako 

šestinu plochy SR a  44 %  lesov v SR). Stará sa o viac než 16.751 kilometrov vodných tokov, čo 

predstavuje viac ako jednu štvrtinu dĺžky vodných tokov v SR. 

 

 V rámci pôsobnosti celého štátneho podniku sa každoročne na lesných pozemkoch vysádza 

okolo 15 miliónov nových stromčekov, s najväčším zastúpením buka až 42 %.  Ihličnaté 

dreviny tvoria pri obnove porastov približne jednu tretinu, s dominanciou smreka a menším 

zastúpením jedle, smrekovca a borovice. Takmer polovica týchto plôch je zároveň 

obnovovaná aj prirodzene prostredníctvom prirodzeného zmladenia z okolitých porastov.  

 


