
Poľovnícka organizácia – SLOS Pribina, Firma Marko 1935, Robert Jáger s.r.o. – Liptovský Mikuláš – 

skúšobňa zbraní a Firma Bokroš  Fermot. 

 

 

 

 

                                                                   OZNAM 

 

           Vážení priatelia poľovníci a priaznivci varenia poľovníckeho a nepoľovníckeho guľášu! 

 

 

Blíži sa mesiac jún, ktorý je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. V tomto mesiaci usporiadame 

a zorganizujeme súťaž vo varení poľovníckeho a nepoľovníckeho  guľášu.  

SLOS Pribina Nitra, Firma Marko 1935,  Robert Jáger, s.r.o. – skúšobňa zbraní LM a Firma Bokroš 

Fermot, si Vás dovoľujú  ako hlavní organizátori pozvať na toto podujatie. Súťaž sa uskutoční 10.06.2017 

so zrazom o 9.00 hod. v obci Mýtne Ludany – vinohradné chatky. V priebehu súťaže bude firma Marko 

1935 predvádzať najnovšie modely oblečenia poľovníkov a obuvi. Firma Marko 1935 poskytuje členom 

SLOS Pribina Nitra na všetky druhy oblečenia a  obuvi zľavy až do 50% ceny, čo je možné počas súťaže 

vo varení guľášu si objednať a zakúpiť. Firma Robert Jáger, s.r.o. – skúšobňa zbraní poskytnú víťazom 

súťaže bezplatné preskúšanie zbrane a členom Pribiny veľké zľavy pri preskúšaní zbraní. Účastníci 

súťaže na záver budú vyhodnotení a prvé 3 družstvá v poradí budú odmenené hodnotnými vecnými 

cenami, medailami a diplomami. Všetci súťažiaci obdržia pamätné medaily účastníkov varenia 

poľovníckeho a nepoľovníckeho guľášu . Príďte si zmerať sily a schopnosti vo varení guľášu. 

O občerstvenie a hudbu bude postarané. Tešíme sa na účasť poľovníckych a občianskych družstiev.  Na 

podujatí si budete môcť pozrieť ukážky drevorezbárskych prác známeho rezbára Štefana Beňu 

z Plášťoviec a ukážky práce sokoliarov, ako aj ukážky poslušnosti poľovne upotrebiteľného psa. Prosíme 

o potvrdenie účasti na tejto akcií na telefónnom čísle 0903/472399 – p. František Bokroš alebo na t.č. 

0905/506479 – p. Mojmír Gera do 31.05.2017. Poznamenávame, že priestory na varenie súťažného 

guľášu sú zabezpečené, avšak každý účastník si musí priniesť so sebou kotlík, materiál a engridiencie do 

guľášu ako aj prezentačnú tabuľu s názvom súťažného družstva. Zo strany organizátorov je zabezpečené 

drevo, voda, občerstvenie a živá hudba. V prípade nejasností sa informujte na sporné otázky 

u organizátorov podujatia.  

 

 

 

 

Poznámka:   

Prosíme sponzorov o ceny do súťaže a dobrovoľný poplatok na zabezpečenie tejto akcie . 

Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na stretnutie.  

 

                                                          Lovu zdar!!! 

 

 

V Nitre, dňa 20.02.2017 

 

                                                                                              Organizátori súťaže, v.r. 


