
Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti. 

Deti sú naša budúcnosť, preto ich teba učiť ako prírodu nielen chrániť ale aj 
zveľaďovať. 

V tomto duchu sa   niesol „ Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti“, ktorý sa 
konal  6. júna 2021 v parku kaštieľa Dessewffyovcov v Hanušovciach nad Topľou. 

Slnečným ránom zazneli fanfáry lesničiarov, ktoré zvolávali prítomných návštevníkov 
na Svätohubertskú svätú omšu. Sprievod poľovníkov niesol obetné dary - uloveného srnca, 
domáci chlieb, fľašu vína, misu ovocia a pohár medu.  

Po skončení Svätohuberskej omše privítal návštevníkov a hostí kastelán kaštieľa Ing. 
Samuel Bruss. Následne predstavil riaditeľ podujatia Ing. Jozef Telepun, PhD. program 
podujatia a zahájil bonitáciu farbiarov a   súťaž vo varení najlepšieho guľášu. Slovo na pódiu  
odovzdal predsedovi organizačno – právnej komisie SPZ JUDr. Richardovi Snopkovi, ktorý 
pozdravil prítomných návštevníkov a zároveň odovzdal  pozdrav a odkaz od prezidenta SPZ 
a SPK Ing. Tibora Lebockého, PhD., ktorý podporuje a víta takéto aktivity pre deti.  

Nasledovalo oceňovanie jubilantov z  PZ Lipiny Hanušovce n. T. , kde im  predseda 
PZ Ivan Gdovin odovzdal vecné dary a poďakoval sa im za ich doterajšiu  prácu.  

Čas pred hlavným programom vyplnil poradca chovu  Klubu chovateľov farbiarov 
Ing. Ľubomír Kmeťo, predstavením a informáciami o plemene bavorského farbiara, ktorého 
predvádzal p. Slavomír Keresteš a hanoverského farbiara, ktorého predvádzal p. Slavomír 
Kocík. Vysvetlil návštevníkom dôležitosť  využitia týchto psov pri dohľadávkach postrelenej 
zveri v poľovníckej praxi. 

Bohatý program pútal návštevníkov nielen na pódiu ale aj v zámockom parku. Deti sa 
mohli veľa dozvedieť o ochrane prírody z prezentácie ekoaktivít v stánku Regionálnej 
ochrany prírody Prešov pod vedením Ing. Marty Hrešovej. Lesnú pedagogiku odprezentovali  
deťom   zástupcovia z organizácie Lesy š. p. OZ Vranov n. T. a čo sa týka poľovníctva, tak  tú  
predstavil  predseda OkO SPZ Vranov n. T. Ing. Igor Sopoliga. Prácu stavačov aj s ukážkami 
aportov predviedli manželia Kolesároví z Klubu chovateľov českých fúzačov. Veľký záujem 
zo strany detí bol  o bonitáciu farbiarov a tiež ich veľmi zaujalo predvádzanie sokoliara p.  
Ľubomíra Englera. Malí nadšenci  si zajazdili  aj na  koníkoch z ranča Breziny Pavlovce. 

Myšlienkou podujatia bolo  prihovoriť sa aj takýmto spôsobom dnešným deťom, aby 
pochopili závažnosť situácie a aktívne sa aj oni zapájali  do boja o záchranu a zveľaďovanie našej 
prírody.  

 

Ing. Jozef Telepun, PhD. 

Riaditeľ podujatia 

 



 

 



 


