Celoštátna výstava
POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA
2011, Bratislava
s medzinárodnou účasťou

15. - 19. jún 2011
Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora

V hlavných smeroch činnosti SPZ po IX. sneme SPZ je zahrnutá
i realizácia celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou
účasťou v roku 2011. V zmysle § 23 ods. 10 nového zákona
o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. má MPRV SR v spolupráci s
komorou zorganizovať raz za 5 rokov celoštátnu poľovnícku
výstavu, ktorá hodnotí kvalitu chovu a správnosť lovu zveri.

Úlohy výstavy
• Prezentácia poľovníctva a organizácií
zaoberajúcich sa poľovníctvom
- najlepšie slovenské trofeje do
svetových análov,
- vývojové trendy z našej republiky sú
porovnávané s ďalšími krajinami a
aj preto sa konajú takéto výstavy
s medzinárodnou účasťou,
- ak by sa CV PP neuskutočnila,
stratili by sme tradíciu organizovania
výstav,
- všetky okolité vyspelé poľovnícke
krajiny si obdobné tradície
udrţiavajú a to vţdy s podporou
štátu.
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Ciele :
•

•

•

Ilustrovať a demonštrovať poľovníckej
i nepoľovníckej verejnosti aktuálne súhrnné
výsledky starostlivosti o zver a jej životné
prostredie (vedeckovýskumné práce, grafy,
vývojové trendy...).
Prezentovať najlepšie poľovnícke trofeje zo sezón
2005 až 2010 a umožniť ich porovnanie so svetom
– takpovediac veľká celoštátna chovateľská
prehliadka najlepších trofejí s medzinárodnou
účasťou, ako zastrešujúca organizačná zložka
celého systému chovateľských prehliadok.
Ukázať poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti
všetko to najlepšie čo bolo v poľovníctve na
Slovensku za 5 rokov vytvorené: poľovnícka
literatúra, filmy, fotografie, poľovnícke nože,
šperky, výtvarné umenie, atď.

•
•

•

•

•

•

Prostredníctvom sprievodných podujatí predstaviť
širokú škálu oblastí, ktoré súvisia s poľovníctvom:
– odborné podujatie - seminár k chovateľským
výsledkom ,
– kultúrne podujatia - ukáţky poľovníckej
kynológie, sokoliarstva, strelectva, lesničiarstva,
medzinárodná súťaţ vo vábení jeleňov, prehliadka
poľovníckeho oblečenia, ukáţky zvykov a tradícií,
poľovnícky motív v hudbe, atď.
Vytvoriť vhodnú platformu na spoluprácu všetkých
organizácií a ustanovizní, ktoré to myslia úprimne
s ochranou prírody: MPRV SR, MŢP SR, SAŢP, ŠOP,
ochranárske organizácie, a ďalší ako partneri pri
zachovaní trvalo udrţateľných prírodných zdrojov – zo
sveta /v zastúpení C.I.C., IUCN, FACE/.
Exponátmi, odbornými textami i sprievodnými
podujatiami pomôcť pri výchove a vzdelávaní detí,
poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti.
Predstaviť úlohu organizovaného poľovníctva na
Slovensku i úlohu MP SR v tejto oblasti širokej
verejnosti prostredníctvom masmédií – tlačové besedy,
atraktívne sprievodné podujatia.
Osloviť mládeţ s podujatiami pre deti.

Miesto konania : Incheba 15. - 19. jún 2011
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Sprievodné podujatia
•
•
•
•
•

•

•
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Ukážky práce remeselníkov
Medzinárodný filmový festival
Ukážky poľovníckej kynológie
Ukážky sokoliarstva
Módna prehliadka poľovníckeho
oblečenia
Medzinárodné mastrovstvá ukážky vábenia jeleňov v podaní
slov. špičiek
Ukážky v hre na lesnice
Atraktívna kynológia Agility

Sprievodné podujatia
• Beseda s autormi poľovníckej literatúry
• Ukážky práce terénnych automobilov –
značky Mercedes
• Odborný seminár
• Ukážky streľby z lukov a kuší

Dejiská
• Pódium v pavilóne B1, najsilnejšie trofeje Svet –
SR, Jeleňovité sveta, CHPTP
• Pódium pred pavilónom B0 smerom
k Einsteinovej ul.
• B2 komerční vystavovatelia
• Voľná plocha , stánky , agility , zver?!
• Videokútik v pavilóne B1 a seminárny kútik

