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V rámci 18. medzinárodného veľtrhu cestov-
ného ruchu ITF Slovakiatour, 4. výstavy 

Wellness a fitness a 9. festivalu cestovateľ-
ských filmov Camera Slovakia sa 19. až 22. 
januára vo výstavných priestoroch bratislavskej 
Incheby (hala B2) uskutočnil 17. ročník výstavy 
Poľovníctvo a oddych. Veľtrh je zaradený medzi 
najvýznamnejšie podujatia v oblasti cestovného 
ruchu v strednej Európe a patrí do prestížnej 
medzinárodnej organizácie veľtrhov cestovného 
ruchu ITTFA. 

Už tradične sa popri najdôležitejšom veľtrhu cestovného ru-
chu na Slovensku konala výstava Poľovníctvo a oddych. Obe 
podujatia oživili vystavovatelia ponúkajúci kulinárske špecia-
lity jednotlivých regiónov: bryndzové halušky, strapačky, ale aj 
domáce klobásky a rôzne druhy údenín; a ochutnávky nápojov: 
napr. zákvasu, žinčice či kvalitných vín.
Na výstave „Poľovníctvo a oddych“ sa prezentujú najmä firmy, 
ktoré milovníkom prírody, poľovníkom, lesníkom, rybárom a 
turistom ponúkajú predovšetkým obuv, oblečenie, praktické 
pomôcky, výzbroj a výstroj pre trávenie voľného času v prírode.
Veľmi peknú expozíciu však pripravila aj Stredná odborná škola 
lesnícka v Banskej Štiavnici, na ktorej sa vyučuje sokoliarstvo 
ako nepovinný predmet. Študentky a študenti školy pod ve-
dením pedagóga Ing. Štefana Petrikoviča prezentovali rôzne 
druhy živých dravcov na posedoch. Na pódiu v konferenčnej 
sále predvádzali prílety na ruku chránenú koženou rukavicou a v 
priestoroch výstaviska pútali pozornosť návštevníkov pri prená-
šaní dravcov na ruke. V sokoliarskej expozícií priamo pred očami 
divákov vyrábali z kože rôzne sokoliarske pomôcky ako pútka, 
dĺžce či čiapočky pre dravce. Návštevníkov upútal aj žiak 3. roč-
níka Valentín Priehoda, ktorý na pódiu konferenčnej sále trúbil 
v duete so svojim učiteľom poľovnícke signály na lesnom rohu.

Vedľa lesníckej školy vystavovalo Múzeum vo Svätom Antone 
na čele s riaditeľom Ing. Mariánom Čížom, ktorý je autorom 
myšlienky a hlavným organizátorom tradičných celosloven-
ských poľovníckych slávností „Dni svätého Huberta“, ktoré sa 
každoročne konajú v prvý septembrový víkend v priestoroch 
Múzea vo Svätom Antone (v roku 2011 sa uskutočnil už 22. 
ročník).
S priestornou expozíciou sa predstavila aj Slovenská poľovníc-
ka komora.
Je na škodu veci, že pravdepodobne pod vplyvom celosvetovej 
hospodárskej krízy sa na tejto prospešnej výstave zúčastňuje 
čoraz menej a menej vystavovateľov.

Text a foto: 
Tomáš Krivjanský

www.krivjanský.sk
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