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OOBBVVOODDNNÁÁ    PPOOĽĽOOVVNNÍÍCCKKAA    KKOOMMOORRAA  NNIITTRRAA  

                                                                                  Mostná 6, 949 01  Nitra 

Č.j.: 50 /2015                            V Nitre dňa  20.máj 2015  

Č.j.: 58 /2015 
 

                           PZ SPZ začlenené v organizačnej štruktúre SPZ OkO Nitra a  

                           poľovnícke organizácie začlenené v organizačnej štruktúre OPK Nitra 

      
 

VEC:  Srdečné pozvanie na Deň poľovníkov a priateľov prírody, ktorý sa uskutoční dňa                 

           20.júna 2015.  

Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra a Obvodná poľovnícka komora 

Nitra  organizujú pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja p. doc. Ing. Milana 

Belicu, PhD. a v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, Penziónom Salaš Cabaj, 

PZ SPZ „Bagár“ Cabaj, PZ SPZ „Cedroň“ Čápor  

DEŇ POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY 

dňa 20. júna (t.j. v sobotu) 2015 o 9.00 hod. 

v priestoroch Penziónu Salaš Cabaj a priľahlých pozemkoch. 

Na podujatie Vás všetkých srdečne pozývame a žiadame Vás o šírenie informácie o Dni 

poľovníkov a priateľov prírody Vašim známym. Podujatie je vhodné aj pre rodiny s deťmi. 

Program: 

9.00 hod.  Otvorenie 

9.00 – 12.00 hod. Súťaž vo varení poľovníckeho gulášu „O poľovnícky kotlík“. 

Vyhodnotenie odbornou degustačnou komisiou o 13.00 hod.  

 

 

 



 

 

 

9.30 – 15.00 hod. Pedagogický deň pre deti – učenie hrou. Pre deti sú pripravené rôzne 

prírodovedné súťaže, športové disciplíny, získajú vedomosti z rôznych 

oblastí živej prírody a budú odmenené zaujímavými cenami (viď 

www.lesnapedagogika.sk). 

10.00 – 14.00 hod. Premietanie filmov s tématikou prírody s cieľom podpory ochrany 

zvierat a prírody. 

10.00 – 16.00 hod. Laserová strelnica pre deti a návštevníkov. 

10.30 – 12.00 hod. Ukážka z výcviku poľovných psov a predstavenie niektorých 

plemien poľovných psov. 

11.00 – 15.00 hod. Ukážky sokoliarov. 

14.00 – 14.30 hod. Ukážky vábenia zveri a zvukové hádanky. 

14.30 -15.30 hod. Odborné kolokvium – Prezentácia aktuálnej otázky v poľovníctve. 

Odborný príspevok: Poľnohospodárske postupy prospešné pre 

klímu a životné prostredie. – p. Ing. Jozef Bako. 

16.00 – 16.30 hod. Ukážky vábenia zveri a zvukové hádanky.  

Po 18.00 hod. V prípade záujmu a dobrého počasia Penzión Salaš Cabaj 

organizuje večernú zábavu. 

        Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu a propozícií.  

 Tešíme sa na Vašu účasť so želaním prežitia pekného spoločenského podujatia 

a naplnenia myšlienky Júna mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. 

 S úctou a pozdravom 

     „Poľovníctvu zdar!“ 

prof. Ing. Imrich Točka, CSc., v. r.                                                        Ing. Ján Vrba, v. r. 

 predseda OPK Nitra a SPZ OkO Nitra                                                podpredseda OPK Nitra a     

                                                                                                     predseda osvetovej komisie  OPK Nitra   

  

    

         Milan Hitka, v. r.      Ing. Pavel Mladý, v. r. 

     predseda osvetovej komisie                                                                 tajomník SPZ OkO Nitra                                                   

        SPZ OkO Nitra 

 

  

Príloha: Propozície súťaže vo varení poľovníckeho gulášu „O poľovnícky kotlík“  

s prihláškou. V prípade záujmu Vás žiadame prihlášku doručiť do kancelárie SPZ OkO 

Nitra najneskôr do 6.júna 2015. 


