
 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,  

 

 Chceli by sme Vás informovať, že dnešným dňom, 16.09.2019, spúšťame projekt Zber 

šípok spoločne s LESMI SR už svojim tretím ročníkom.  

 

 Čo sa týka technickej stránky projektu, chceme Vás požiadať, aby ste dodržiavali 

nasledovné: 

 Je dôležité, aby z  Vašej strany boli zabezpečené vhodné miesta v priestoroch škôl pre 

skladovanie šípok. Nevysušené šípkové plody budú vykupované v cene 0,50€ za 1kg. Odvoz 

šípkových plodov z areálu škôl bude zabezpečovať spádový odštepný závod každý pondelok, 

podľa dohody s vedením školy.  

 Úlohou zo strany škôl je  viesť presnú evidenciu, kto a koľko kg šípok priniesol pretože 

vo finále sa budú odmeňovať či už najlepší jednotlivci v rámci prvého a druhého stupňa, alebo 

aj tri najlepšie triedy. V závere projektu Vám zašleme tabuľky, ktoré bude potrebné vyplniť, 

kvôli vyhodnoteniu projektu. Následne po spracovaní výsledkov Vám zašleme finálne 

výsledky. 

 Skladovanie šípok na školách je vhodné v chladnejšom prostredí v papierových 

krabiciach, plastových debničkách, alebo priedušných vreciach (napr. vrecia na zemiaky). 

Nevhodné sú igelitové tašky, nakoľko šípky sa v nich zaparujú a plesnivejú a strácajú na svojej 

kvalite a už nie sú použiteľné pre ďalšie spracovanie. Žiadúce je ich z  času načas premiešať. 

 Zber prebieha do prvých mrazov, vtedy už šípky výrazne zmäknú a z našej strany už nie 

je možné ďalšie spracovanie a sú nepoužiteľné. 

   

 Práve pre tri najlepšie triedy sú pripravené zaujímavé výlety na miesta úzko späté 

s lesmi a lesníctvom. Či už jednodňový výlet do Skanzenu vo Vydrovej doline, kde pôjdu po  

stopách predkov a histórie lesníctva na Horehroní, alebo výlet do Zubrej zvernice 

v Topoľčiankach, kde aj my lesníci pomáhame so záchranou ohrozeného zubra hrivnatého, 

ktorého predkom je tak veľmi preslávený americký bizón. Odmenou pre najlepšiu triedu bude 

dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antonstál, ktorý je umiestnený uprostred prírody v 

lesoch, v blízkosti hraníc s Českou republikou pri obci Nemšová. Poľovnícky zámok Antonstál 

vyrástol na území niekdajšieho Brumovského panstva, ktorého počiatky siahajú do 13. 

storočia. V dnešnej dobe slúži Antonstál ako účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie. 

 

 Týmto listom by sme sa Vám chceli by poďakovať, že ste sa zapojili do projektu. 

Prajeme Vašim žiakom veľa úspechov a šťastie nielen pri súťažnom projekte, ale najmä počas 

celého školského roka 2019/2020.  

 Chcem Vás zároveň požiadať, aby sme ma kontaktovali v prípade akýchkoľvek 

nejasností na nižšie uvedených kontaktoch, ideálne mailom na milota.nadvornikova@lesy.sk. 

Rada Vám zodpoviem na Vaše ďalšie otázky. 

 Pre zvoz šípok z Vašej školy kontaktujte prosím:  
 

XXXXXXXXX 

0918/XXX XXX 

 0918 333 019 
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