
Obvodná poľovnícka komora Košice-okolie 

Poľovníčky pre deti 

 

     V mesiaci jún, ktorý je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody sa poľovníčky, 

členky Obvodnej poľovníckej komory Košice-okolie sa vybrali medzi deti, aby im priblížili 

to, čo príroda nám dáva a čo do prírody nepatrí. 

     Do Materskej škôlky v Poproči zavítali v júni k deťom teta poľovníčka Ing. Ivana 

Vincová, členka PZ Dolina Poproč a ujo lesník Ing. Jozef Bolna, aby sa spoločne zahrali 

na lesnú škôlku. Detičky sa naučili čo patrí do poľovníckeho batoha a čo na smetisko.  

Zistili ako ťažko je zvieratkám v zimnom období. Pozorovali okolie ďalekohľadom 

a zahrali sa veľa náučných hier. Veríme, že takého stretnutie posilní ich pozitívny vzťah 

k našej prírode. Odmenou pre každého bol účastnícky diplom od Obvodnej poľovníckej 

komory Košice-okolie.  

Beseda s poľovníčkou 
 
     Na besedu s deťmi 1.až 4. ročníka.  ZŠ v Kostoľanoch nad Hornádom zavítala aj 

pracovníčka Obvodnej poľovníckej komory Košice-okolie Bc. Katarína Molnárová.       

     Počas besedy boli deťom prezentované skutočné trofeje jelenej, srnčej, diviačej 

zveri žijúcej v okolitej prírode ale aj preparáty a lebky malých šeliem. Deti sa dozvedeli 

o vývoji parožia, potrave, prezimovaní a spôsobe života zvieratiek. Vyskúšali si rôzne 

vábničky a pohladkali  si rôzne kožušiny.  

     Na besede  sa im ukázali listy, kôra  a drevo našich hlavných listnatých a ihličnatých 

drevín. Okrem lesných zvierat sa beseda niesla v duchu ochrany životného prostredia, 

kde je človek najväčším producentom odpadu. Žiaci dostali účastnícke diplomy, malé 

darčeky ale aj sladkú odmenu.  

     Snažíme sa prebudiť u detí záujem o prírodu a vybudovať k nej  kladný vzťah 

a zodpovedný postoj k jej ochrane. Naša malá besiedka končila slovami Lesu a lovu 

zdar !  

 

Prezentovať poľovníctvo sa dá všade 

     Počas slávnosti dňa Slanského mikroregiónu, ktorá sa konala v obci Ruskov, 

poľovníci spoločne s pani učiteľkou zo  MŠ v Ruskove, tiež poľovníčkou pripravili stánok 

s lesnou pedagogikou pre najmenších návštevníkov týchto osláv. 

     Poľovníctvo v Ruskove sa teší už naozaj dlhej tradícií, a preto vznikla myšlienka aby 

aj počas Dňa Slanského mikroregiónu, ktorý sa konal  30.6. 2018 pod záštitou obce 

Ruskov, návštevníci aspoň malou troškou okúsili jeho čaro. Za pomoci obce, pána 

starostu, miestnych poľovníkov ale aj Obvodnej poľovnej komory Košice- okolie sa naša 

poľovníčka Mgr. Katarína Beblavá snažila veľkým, ale hlavne tým malým a ešte 

menším  priblížiť zázraky prírody. Mohli sa pokochať preparátmi a trofejami lesných 

zvieratiek, spoznávať ich stopy, maľovať odliatky hmyzu a drobných živočíchov, strihať, 



lepiť i dotvárať rôzne zvieratá podľa fantázie. Z tých najodvážnejších potom pomocou 

farieb na tvár dokonca vyčarovali kúsok zvieracej ríše. A  veruže detičky z preparátov 

nemohli spustiť nielen oči ale ani ruky . 

      Malých zvedavcov veľmi zaujímalo, čo musí správny poľovník mať: a teda pušku, 

klobúk, psa a nôž.  Pýtali sa i to, ako sa poľovníci starajú o zvieratká najmä v zimnom 

období, aké zvieratká lovia aj to, kedy zvieratká prichádzajú na svet, v ktorom  období.       

     Na záver sa naučili správny poľovnícky pozdrav  „Lovu zdar!“ a detičky jednohlasne 

odzdravili: „Zdar!“ 

     Veríme, že snáď aj takéto akcie vybudujú v našich detičkách lásku k prírode, 

zvieratám i poľovníctvu.  

Ing. Ivana Vincová, Bc. Katarína Molnárová, Mgr. Katarína Beblavá 

 

 

Fotoreportáž: 

Materská škola Poproč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ Kostoľany nad Hornádom  

 

Deň Slanského mikroregiónu Ruskov  

 


