
PROGRAM SPRIEVODNÝCH PODUJATÍ  

CVPP 2016 

9. jún 2016 (štvrtok) – Deň poľovníckej odbornosti 

Otvorené od 09:00-18:00 hod. 

09:30-10:00 hod.  Slávnostné otvorenie výstavy 

11:30-14:00 hod.  Odborný seminár „Funkcie a úloha poľovníctva v súčasnej  

                                    spoločnosti“/CH- SPU Nitra/ 

11:00-12:00 hod.  Ukážky sokoliarstva /pred pavilónom F/ 

13:00-14:00 hod.  Ukážky vábenia jeleňov a ostatnej zveri /vonkajšie pódium F/ 

14:00-15:00 hod.  Ukážky sokoliarstva /pred pavilónom F/ 

14:00-15:00 hod.   Odborný seminár k plemenu Tatranský durič  
                                    /videokútik A/Galéria/ 

15:00-15:30 hod.   Predstavenie plemena Tatranský durič kynologickej  

                                    a poľovníckej verejnosti /pavilón M/ 

15:00-16:00 hod.   Prednáška o vývoji poľovníckej hudby s ukážkami  
                                    /vonkajšie pódium F/ 
16:00-17:00 hod.  Ukážky vábenia jeleňov a ostatnej zveri /vonkajšie pódium F/ 

09:00-18:00 hod.  Ukážky terénnych automobilov (Mercedes) 
                                    /vonkajšia plocha výstaviska/ 
09:00-18:00 hod.  Premietanie filmov medzinárodného filmového festivalu 
                                   /videokútik A/Galéria / 
09:00-18:00 hod.  Lesná pedagogika /A, F/ 

 

10. jún 2016 (piatok) – Deň slovenského sokoliarstva a poľovníckej kynológie 

Otvorené od 09:00-18:00 hod. 

10:00-10:45 hod.  Prednáška na tému - Sokoliarstvo - žijúce dedičstvo  ľudstva    

                                    prednášajúci - Bohumil Straka IAF, Alojz Kaššák SKS pri SPK           
                                   /videokútik A/Galéria/ 
11:00-12:00 hod.  Odovzdanie pamätných medailí SKS pri SPK pri príležitosti              

                                   45. výročia organizovaného sokoliarstva na Slovensku  

                                   zahraničným sokoliarskym klubom a  inštitúciám,organizáciám                                 

                                   a jednotlivcom  zo Slovenska - ocenenia bude udeľovať  

                                   zástupca SPK a SKS pri SPK /vonkajšie pódium F/ 

12:00-12:30 hod. Odovzdávanie sokoliarskych vedomostí mladej generácii –  

                                   predstavenie vzdelávania v sokoliarstve na Slovensku 

                                   zabezpečí SKS pri SPK a ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické  

                                   Bane /vonkajšie pódium F/   

13:00-13:30 hod. Ako súvisí sokoliarstvo a kynológia - ukážky plemien poľ. psov         

                                  a druhov dravcov, ktoré sa využívajú v sokoliarstve - členovia  

                                  SKS  pri SPK a zástupcovia kynologických klubov 
                                 /vonkajšie pódium F/ 



14.00-15:00 hod. Ukážky sokoliarstva /pred pavilónom F/ 

15:00-16:00 hod. Ukážky poľovníckej hudby /vonkajšie pódium F/ 

16:00-16:30 hod. Ukážky vábenia jeleňov a ostatnej zveri /vonkajšie pódium F/ 

16.30 hod.              Neformálne stretnutie zástupcov sokoliarskych klubov a   

                                  sokoliarstvo riadiacich a usmerňujúcich organizácií  
                                 /zázemie SKS pri SPK/ 
13:00-18:00 hod. Svetová špeciálna výstava slovenských národných plemien   
                                   /pavilón  M1-5/ 

09:00-18:00 hod.  Celoštátna výstava psov všetkých plemien /pavilón  M1-5/ 

09:00-18:00 hod.  Ukážky terénnych automobilov (Mercedes)  
                                     /vonkajšia plocha výstaviska/ 
09:00-18:00 hod.  Premietanie filmov medzinárodného filmového festivalu  
                                   /videokútik A/Galéria / 
09:00-18:00 hod.  Lesná pedagogika /A, F/ 

 

11. jún 2016 (sobota) – Deň poľovníckej kultúry 

Otvorené od 09:00-18:00 hod. 

10:00-15:00 hod.  Súťaž vo varení poľovníckeho guľášu o pohár prezidenta SPK 

10:00-10:45 hod.  Prezentácia klubu slovenských poľovníčok pri SPK – 

                                   Medzinárodné stretnutie ženských poľovníckych    

                                   klubov/vonkajšie pódium F/ 

10:45-11:00 hod.  Uvedenie poľovníckej knihy do života „Pol života v gemerských  

                                    chotároch“ – Štefan Remper /vonkajšie pódium F/ 

11:00-12:00 hod.  Ukážky sokoliarstva /pred pavilónom F/ 

11:30-13:30  hod. Prednáška Rybožravé predátori (Slovenský rybársky zväz)     
                                      /videokútik  A/Galéria/ 
12:00-13:00  hod. Prezentácia poľovníckych časopisov /vonkajšie pódium F/ 

13:00-15:00 hod.  Medzinárodná súťaž vo vábení jeleňov o pohár prezidenta SPK  
                                   /vonkajšie pódium F/ 
15:00-16:00 hod.  Prezentácia klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ  
                                  /vonkajšie pódium F/ 
17:00-18:00 hod.  Ukážky sokoliarstva /pred pavilónom F/ 

09:00-18:00 hod.  Medzinárodná výstava psov všetkých plemien /pavilón  M1-5/ 

09:00-18:00 hod.  Ukážky práce terénnych automobilov (Mercedes) 
                                    /vonkajšia plocha výstaviska/ 

09:00-18:00 hod.  Premietanie filmov medzinárodného filmového festivalu  
                                   /videokútik A/Galéria/ 

09:00-18:00 hod.  Lesná pedagogika /A, F/ 

 

 

 

 



12. jún 2016 (nedeľa) – Deň poľovníckeho umenia 

Otvorené od 09:00-17:00 hod. 

09:30-10:00 hod. Poľovnícka tvorba akademického maliara Ladislava Sulíka  
                                  /vonkajšie pódium F/ 

10:00-11:00 hod. Vyhlásenie výsledkov fotosúťaže Zlatý jeleň Slávu Štochla 2016  
                                  /vonkajšie pódium F/ 
11:00-12:00 hod. Ukážky sokoliarstva /pred pavilónom F/ 

12:00-13:00 hod. Ukážky vábenia jeleňov a ostatnej zveri /vonkajšie pódium F/ 

13:00-14:00 hod. Vyhlásenie výsledkov medzinárodného filmového festivalu  
                                   /pavilón K/ 
14:00-15:00 hod. Ukážky sokoliarstva /pred pavilónom F/ 

15:00-16:00 hod.  Prednáška o vývoji poľovníckej hudby s ukážkami  
                                    /vonkajšie pódium F/ 

16:00-16:30 hod.  Vyhlásenie víťazov  v súťaži „Abnormity“  
                                   /vonkajšie pódium F/ 
16:30-17:00 hod.  Oficiálne ukončenie výstavy /vonkajšie pódium F/ 

09:00-17:00 hod.  Medzinárodná výstava psov všetkých plemien /pavilón  M1-5/ 

09:00-17:00 hod.  Ukážky terénnych automobilov (Mercedes) 
                                               /vonkajšia plocha výstaviska/ 

09:00-17:00 hod.  Premietanie filmov medzinárodného filmového festivalu  
                                   /videokútik A/Galéria / 
09:00-17:00 hod.  Lesná pedagogika /A, F/ 

 

 

 

V rámci CVPP 2016 prebiehajú súčasne celoštátna a medzinárodné výstavy 

psov DOG Expo 2016, ktoré sú organizované Slovenským poľovníckym 

zväzom. 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda:   
Označenie miesta programu zodpovedá plochám a pavilónom vyznačených na mape  areálu výstaviska.   



Po piatich rokoch znovu prichádzame medzi poľovnícku, ale aj širokú laickú 

verejnosť s celoštátnou poľovníckou výstavu s medzinárodnou účasťou – 

„Poľovníctvo a Príroda 2016“, tentokrát do mesta pod Zoborom – Nitry.  

Okrem zaujímavého sprievodného programu môžu návštevníci uvidieť:  

 

 vystavené zlaté trofeje hlavných poľovných druhov raticovej  zveri a 

šeliem ulovených za posledných päť rokov na Slovensku  

 výstavu abnormalít, alebo čo dokáže vytvoriť príroda (súťaž 

o najlepšiu abnormalitu výstavy) 

 diorámy so zverou v prirodzenom prostredí slovenskej prírody ako aj 

zver žijúcu mimo nášho územia 

 expozíciu Múzea vo Svätom Antone – Sieň úcty a slávy slovenského 

poľovníctva, zbierku historických a pytliackych zbraní, exponáty 

abnormalít a trofej neznámeho strelca 

 publikácie poľovníckej literatúry, filatéliu a odznaky s poľovníckou 

tematikou, poľovníctvo v umení 

 výstavu poľovníckych zástav  

 prezentáciu partnerských slovenských a zahraničných organizácii 

Slovenskej poľovníckej komory 

 ukážky a prezentácia poľovníckej kynológie 

 

 

 

 



 


