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VÝSTAVA POĽOVNÍK – LESNÍK, NOŽE VÝSTAVA POĽOVNÍK – LESNÍK, NOŽE 
A CHLADNÉ ZBRANE V KOŠICIACHA CHLADNÉ ZBRANE V KOŠICIACH
Hotel Centrum Domu techniky ZSVTS, s. r. o. 

v Košiciach usporiadal v dňoch 21. až 23. 
októbra 2011 už deviaty ročník špecializovanej 
výstavy „POĽOVNÍK – LESNÍK, NOŽE A CHLADNÉ 
ZBRANE“ pod záštitou Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR. Už tradične bola 
zameraná na poľovníkov a lesníkov, ale aj na 
remeselných nožiarov rozvíjajúcich tradíciu ruč-
nej výroby nožov na Slovensku. 

Odbornými a mediálnymi garantmi podujatia boli: Regionálna 
organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Košiciach, Lesy 
SR, š. p., Mestské lesy Košice, a. s., STM, Naša TV, Rádio Koši-
ce, časopis Naše poľovníctvo, časopis Lovu zdar, Les médium 
a Medzinárodný rok lesov 2011.
V expozícií nazvanej „POĽOVNÍK – LESNÍK“ si návštevníci mali 
možnosť pozrieť a zakúpiť poľovnícke  a športové zbrane, rôzne 
svietidlá, pozorovacie a puškové ďalekohľady, zameriavacie 
optické prístroje, detektory, posedy, poľovnícke oblečenie 
a obuv nielen pre poľovníkov, kabáty, bundy, vesty, klobúky, 
ponožky, poľovnícke kravaty a vábce – revnice z volských rohov 
(obr. 4), štítky pod preparované trofeje zveri, suveníry, umelec-
ké diela a šperky s poľovníckou tematikou, výstroj pre turistiku 
a pobyt v prírode, kynologické pomôcky a krmivo pre psov, 
ako aj odbornú poľovnícku literatúru, ktorú naše vydavateľstvo 
Epos ponúkalo v samostatnom stánku. Mohli obdivovať aj 
sokoliarov a sokoliarky (resp. ich dravce) zo Strednej odbornej 
školy lesníckej v Prešove, ktorí priamo medzi stánkami predvá-
dzali prílety s dravcami a sovami.

ING. VILIAM HRUDÁL (RIADITEĽ A HLAVNÝ GARANT  VÝSTAVY) S ĽUDOVOU MUZIKOU
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Ani tento rok nechýbala laserová strelnica vybavená softvérom 
zohľadňujúcim schopnosti a požiadavky tak mladších, ako aj 
starších, skúsených lovcov, ktorú v Košiciach už viac rokov pre-
zentuje Antonín Brzobohatý z Brna (exkluzívny zástupca nemec-
kého a holandského výrobcu pre Čechy a Slovensko). Každý 
záujemca si v priebehu dvoch dní mohol otestovali svoje stre-
lecké schopnosti. Víťazom a držiteľom titulu „Kráľ strelcov na 
diviaky“ sa stal žiak IV. ročníka SOŠL v Prešove Samuel Moskal 
s rekordným nástrelom 248 tisíc bodov na diviaky pohybujúce 
sa v lese. Druhé miesto s rovnakým nástrelom obsadil František 
Katona, majitel firmy Ponopan z Hrubéhu Šúru.
Na didaktických paneloch sa návštevníci mohli oboznámiť 
so zariadeniami a pomôckami na pestovanie a ochranu lesa, 
vybavenie lesných škôlok, hradenie bystrín, stavby lesných 
ciest, ako aj so strojmi a zariadeniami na ťažbu, spracovanie, 
dopravu, skladovanie a manipuláciu dreva. Organizátori pre-
zentovali aj meraciu a výpočtovú techniku, oblečenie a ochran-
né pomôcky pri práci s drevom, resp. pri chove, love a ochrane 
lesnej zveri.
Sprievodný program výstavy názvaný „Lesy pre verejnosť“ sa 
zameral na využitie lesa ako miesta pre trávenie voľného času, 

oddych, turistiku, rekreáciu, realizáciu koníčkov a záujmov 
blízkych prírode.
V expozícií „NOŽE A CHLADNÉ ZBRANE“ naši i zahraniční nožiari 
vystavovali množstvo najmä poľovníckych nožov. Podrobnejšie 
sa im v samostatnom článku venuje p. Alojz Drábek, predseda 
komisie, ktorá hodnotila nože prihlásené do súťaže v troch ka-
tegóriách. Cenu „TOP NÔŽ KOŠICE 2011“ získal Štefan Albert.
Všetci návštevníci výstavy si mohli pochutiť na kvalitných mä-
sových, mliečnych, pekárenských a cukrárskych výrobkoch. 
Nechýbali ani tradičné domáce špeciality ako jaternice, klo-
básky, slaninka, bryndzové halušky, výrobky z ovčieho syra a 
zemiakové placky.
Žiaľ, organizátori nepočítali s neželaným záujmom kriminálnych 
živlov. V noci zo soboty na nedeľu zmizlo zo stánkov všetko 
výnimočne cenné. Zlodeji si mohli preberať – časť menej hod-
notného lupu (už napchatého do vystavovaných ruksakov) ne-
chali na chodbe. Dúfame, že táto nešťastná udalosť neznechutí 
organizátorov a aj v roku 2012 pripravia toto tradičné a veľmi 
úspešné podujatie.

Text a foto Tomáš Krivjanský, www.krivjansky.sk
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RIADITEĽ VÝSTAVY ING. HRUDÁL A PREDSEDA HODNOTIACEJ KOMISIE A. DRÁBEK ODOVZDÁVAJÚ CENU TOP NÔŽ KOŠICE 2011 ŠTEFANOVI ALBERTOVI




