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POĎAKOVANIE 

 

Slovenský poľovnícky zväz sa chce týmto poďakovať všetkým 

vedúcim krúžkov a ich pomocníkom za dlhoročnú a cieľavedomú 

prácu pri výchove a správnom vedení detí a mládeže v duchu 

ochrany prírody a zveľaďovania slovenského poľovníctva. 

 

Práca s deťmi je náročná na čas i spôsob a nie vždy prináša 

očakávané výsledky. Nezúfajte, ak sa vaši zverenci neprebojujú na 

celoštátnu súťaž. Všetci nemôžu byť najlepší. Nech vás hreje pocit, 

že ste v deťoch prebudili lásku k prírode a pozitívny vzťah  

k poľovníctvu, čo je hlavným cieľom našej práce v KMPPP! 
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HISTÓRIA A POSLANIE 

Celoštátnu súťaž Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva 

organizuje Slovenský poľovnícky zväz, so sídlom Štefánikova 10, 811 05 

Bratislava. Súťaž vznikla a nepretržite funguje od roku 1974 ako 

výchovno-vzdelávacia aktivita v odborných teoretických a praktických 

zručnostiach v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, ktorá je určená pre 

žiakov základných škôl a gymnázií. Súťaže detí žiakov základných škôl 

a gymnázií sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzujú 

na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej 

činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu 

žiakov na základe ich súťaživosti.  

Na XI. Sneme Slovenského poľovníckeho zväzu bolo prijaté uznesenie, 

ktoré uložilo úlohu orgánom SPZ, že v spolupráci s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné zaradiť súťaž Krúžkov 

mladých priateľov poľovníctva do zoznamu celoštátnych súťaží v rámci 

pedagogicko-organizačných pokynov na ďalšie školské roky. 

Prioritným zámerom bola na jednej strane snaha o zvýšenie povedomia  

o pozitívnej činnosti poľovníkov, a na strane druhej, priblíženie potreby 

aktívneho poľovníckeho manažmentu pre deti a mládež, ktoré sú 

vzdialené od typického vidieckeho života a prírody. Súťaž KMPPP je 

obsahom potreby vedomostí veľmi rozšírená, zahŕňa vedomosti  

z poznávania rastlín, cicavcov, etológie zveri, poznania stôp či zvukových 

prejavov zveri, ale samozrejme aj poznaním činnosti poľovníkov. Keďže 

súťaž obsahuje 12 disciplín, pre jej zápis pod gesciu MŠVVŠ SR bolo 

potrebné vytvorenie organizačného poriadku súťaže. Ešte však pred jeho 

návrhom Rada SPZ schválila uznesením č. 13/2018 dňa 26.05.2018 

zmenu názvu súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva na súťaž 

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva (KMPPP). Kancelária 

SPZ vypracovala podľa exitujúcich propozícií súťaže Organizačný 

poriadok súťaže KMPPP, ktorý Rada SPZ s drobnými úpravami schválila 

dňa 26.05.2018 uznesením č. 13/2018. 

SPZ následne požiadala MŠVVŠ SR o zaradenie súťaže KMPPP  

do celoslovenských súťaží patriacich pod ich rezort, s cieľom zaradenia 
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do kategórie C (ministerstvo nie je vyhlasovateľom ani 

spoluvyhlasovateľom súťaže a nie je ani financovaná z rozpočtovej 

kapitoly ministerstva). Dňa 12.10.2018 sme prijali list so stanoviskom 

MŠVVŠ SR o schválení organizačného poriadku a zaradení súťaže 

KMPPP do požadovanej kategórie C.  

Organizačný poriadok súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody  

a poľovníctva ministerstvo schválilo pod číslom 2018/4604:62-10E0 

s platnosťou od 9. októbra 2018 so zaradením súťaže do kategórie C. 

Organizačný poriadok súťaže sa v zmysle Čl. 7 ods. 4 smernice č. 

23/2017 o súťažiach zverejní na webovom sídle ministerstva. 

Doposiaľ bolo zorganizovaných 45. ročníkov celoštátnej súťaže 

KMPPP 1974 – 2019. V roku 2020 sa súťaž po prvýkrát 

neuskutočnila kvôli prijatým opatreniam pre zabránenie šírenia 

koronavírusu. 
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Kto sme a čo chceme? 

Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je poľovníckou 

organizáciou podľa § 32 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ods. 1 § 32 je 

neziskovou organizáciou. Je zapísaný v centrálnom registri poľovníckych 

organizácií  MP a RV SR pod číslom VVS/1-909/90-41. SPZ vyvíja svoju 

činnosť nielen na úseku ochrany, obhospodarovania a zachovania 

genofondu poľovnej zveri, pri ochrane a tvorbe životného prostredia, ale 

zameriava sa i na prácu s mládežou, ktorá je sústredená v krúžkoch 

mladých priateľov prírody a poľovníctva v jednotlivých okresných  

a regionálnych organizáciách SPZ. Slovenský poľovnícky zväz práve  

v tejto aktivite vidí svoju perspektívu do budúcnosti. 

SPZ,  najväčší člen Slovenskej poľovníckej komory má ako jediný 

najdlhšiu tradíciu v práci s mládežou. Z pohľadu histórie sa začalo už  

v polovici šesťdesiatych rokov s cieľavedomou prácou s mládežou. 

Vznikali prvé krúžky mladých poľovníkov (KMP). V tom čase boli 

spracované prvé organizačné pokyny a schéma výchovno-vzdelávacieho 

programu. Práca s mládežou naberala na vážnosti, čoho dôkazom bolo  

v roku 1971 poverenie jedného člena osvetovej komisie pri každom 

okresnom výbore zodpovednosťou za prácu s mládežou. Dnes je situácia 

vplyvom silnejúceho elektronického sveta v oblasti výchovy detí  

a mládeže, vo vzťahu k prírode vážnejšia, ako si predstavujeme. 

Počítačové hry a iné elektronické zábavy nám priväzujú deti a mládež do 

detských izieb, herní a odpútavajú ich od reality. Dospelí vplyvom 

spoločenských tlakov na nich nemajú čas. Deti nepoznajú základné 

pravidlá správania sa v prírode, majú málo fyzického pohybu a pojem ako 

poľovníctvo a príroda im vysvetľuje iba počítač. KMPPP má prispieť k 

základnému poznaniu a rozlíšeniu týchto pojmov. Uvedené hodiny na 

krúžkoch majú mať skôr zábavnú formu a stretnutia pri ideálnych 

podmienkach majú prebiehať aj mimo školských lavíc. Najlepšou 

metódou ako vysvetliť ochranársky vzťah poľovníkov k prírode je práve 

cez deti. Vždy bude platiť, že túto prírodu sme si pre náš život len požičali 

a tak sa spoločne snažme postupne odovzdať tento dar našim potomkom.    
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1.2 Čo je to KMPPP?  

Činnosť Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva pod gesciou 

SPZ, so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, vznikla a nepretržite 

funguje od roku 1974 ako výchovno-vzdelávacia aktivita v odborných 

teoretických a praktických zručnostiach v oblasti poľovníctva a ochrany 

prírody, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a gymnázií. V roku 

2018 schválila Rada SPZ svojim uznesením č. 13/2018 zmenu názvu  

na Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva (KMPPP), nakoľko 

obsah činnosti krúžkov má zameranie na poznanie prírody rovnakým 

pomerom ako na poznanie poľovníckej činnosti.  

1.3 Poslanie súťaže 

Poslaním súťaže KMPPP je motivovať deti a mládež k zmysluplnému 

využívaniu voľného času v prírode, viesť a rozvíjať prírodovedné nadanie 

a sebavzdelávanie v ochrane a poznávaní prírody. Dôležitým aspektom je 

docieliť pochopenie a vnímanie poľovníctva, ako dôležitej činnosti  

na trvalo udržateľné, racionálne a cieľavedomé obhospodarovanie  

a využívanie voľne žijúcej zveri, ako prírodného bohatstva a súčasti 

prírodných ekosystémov, ale taktiež prispievať k výmene skúsenosti 

sprevádzajúcich pedagógov zúčastnených škôl. 

Fotografia z doposiaľ posledného zorganizovaného 45. ročníka 

celoštátneho kola KMPPP v Stebníckej Hute (okr. Bardejov), rok 2019. 
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2. PRÁCA S DEŤMI V KRÚŽKOCH MLADÝCH 

PRIATEĽOV PRÍRODY A POĽOVNÍCTVA 

2.1 Prečo zakladať KMPPP? 

Zakladaním, účinnou podporou a kvalitnou činnosťou Krúžkov mladých 

priateľov prírody a poľovníctva vytvárame predpoklady na získanie 

mladej generácie pre dosiahnutie týchto cieľov. Z pohľadu verejnosti sú 

KMPPP ukážkou aktívneho prístupu k získavaniu mládeže k zmysluplnej 

činnosti pri aktívnej ochrane prírody a súčasne vytváraní pozitívneho 

vzťahu k poľovníctvu, ako súčasti poznávania a ochrany prírody. 

2.2 Kto môže byť vedúcim krúžku? 

Vek, vzdelanie, odbornosť, prax 

Vedúcim KMPPP môže byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má 

vedomosti z oblasti poľovníctva a ochrany prírody. Podstatné je, aby mal 

kladný vzťah k práci s mládežou, vedel s nimi komunikovať a mal s nimi 

trpezlivosť. Vítané sú pedagogické schopnosti, ak vedúcim nie je 

pedagóg. 

Sám alebo s pomocníkom? 

Ideálne je viesť krúžok aj s pomocníkom, ktorý nám vypomôže  

pri príprave náročnejších stretnutí a akcií krúžku, pri vychádzkach  

do prírody a dozore či doprave na nich a pod. Pomocník alebo zástupca 

vedúceho krúžku je výdatnou pomocou pri náhlom ochorení alebo 

odcestovaní vedúceho KMPPP, čím sa dá predísť rušeniu konania 

stretnutia krúžku. 

Bez ohľadu na to, či máme, alebo nemáme pomocníka, odporúčame 

najmä pri vychádzkach do prírody zabezpečiť pomoc rodičov napr. ako 

dozoru, pri preprave do revíru či zabezpečení jednoduchého občerstvenia. 

2.3 Kde založiť KMPPP? 

KMPPP je možné založiť pri ZŠ, pri Centre voľného času, v obci,  

či priamo pri poľovníckej organizácii (PO), poľovníckom združení (PZ) 

alebo poľovníckom spolku (PS). Pred jeho založením si odporúčame 
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zistiť v danej obci, meste, škole, PO a pod. podrobné podmienky nielen 

jeho založenia, ale aj podmienky pre jeho činnosť. Založenia krúžku sa 

netreba báť, hoci zo začiatku sa to môže zdať ako jeden z najťažších 

krokov. Vždy je najťažšie začať. Pritom krúžok nemusí byť vyslovene 

založený pri nejakej organizácii, je však dobré, keď ho niekto zastrešuje 

a môže takto finančne, či materiálne činnosť krúžku podporovať, čím 

uľahčí prácu pre začínajúceho alebo už skúseného vedúceho krúžku.  

Mesto 

• Výhody: Výhodou založenia KMPPP v meste je viac možností výberu 

(Centrum voľného času, ZŠ, PZ, PS) ak má sídlo v meste, možnosti 

podpory činnosti krúžku zo strany mesta, možnosti návštevy 

prírodovedného múzea, ak sa v meste nachádza a pod. Ideálne je, ak  

v blízkosti mesta je možnosť vychádzok do prírody. 

• Nevýhody: Značnou nevýhodou je, ak je mesto vzdialené  

od lesov, polí, či vodnej plochy s množstvom vodného vtáctva, čím sú 

výlety do prírody obmedzené a viazané na zabezpečenie dopravy a pod. 

Obec  

• Výhody: Výhodou založenia krúžku v obci pri PZ, PS alebo ZŠ je, ak 

sú na blízku prirodzené prírodné podmienky, vhodné na činnosť krúžku 

mimo školského prostredia.  

2.4 Ako založiť a zaregistrovať KMPPP? 

Iniciátorom založenia KMPPP je spravidla vedúci krúžku, ktorý je aj 

garantom jeho činnosti. Vytvorením zoznamu záujemcov o krúžok, 

následným zaradením do krúžkovej činnosti danej ZŠ/gymnázia, môže 

nasledovať jeho registrácia na miestne príslušnej kancelárii okresnej 

organizácie (OkO), resp. regionálnej organizácie (RgO) SPZ. Zoznam 

okresných/regionálnych organizácií je uvedený na webovej stránke SPZ 

www.polovnictvo.sk s adresami, telefonickými a e-mailovými 

kontaktmi. Registrácia krúžku pri OkO, resp. RgO SPZ, je dôležitá  

z hľadiska zabezpečenia povinného poistenia členov KMPPP. 
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K registrácii je potrebné predložiť:  

1. zoznam žiakov-členov KMPPP, ktorý obsahuje:   

  a) názov a sídlo krúžku,   

  b) meno a priezvisko žiaka,  

  c) dátum narodenia. 

2. súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa podpísaný zákonným 

zástupcom (súhlas si ponecháva kancelária OkO/RgO SPZ). 

3. súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o tom, že dieťa môže vykonávať 

činnosti v rámci KMPPP aj mimo školského prostredia (súhlas si 

ponecháva vedúci krúžku a škola).  

Povinnosťou kancelárie OkO/RgO SPZ je na základe predloženého 

zoznamu KMPPP zabezpečiť na vlastné náklady poistenie členov 

KMPPP a podľa tohto zoznamu vydať členské preukazy na daný školský 

rok, resp. potvrdiť predĺženie platnosti už existujúceho členského 

preukazu. 

Kedy sa schádzať? 

Termín činnosti krúžku cez pracovný týždeň je vhodné dohodnúť, 

vzhľadom na rozvrh hodín, s vedením školy. V čase voľna a školských 

prázdnin sa termín stretnutí vždy dohodne samostatne (s vedením školy, 

rodičmi a samotnými deťmi). 

Aká je zodpovednosť vedúceho krúžku?   

Vedúci KMPPP je zodpovedný nielen za bezpečnosť detí počas činnosti 

krúžku, ale aj za používanie správnych (odborných) výrazov a slušné 

vystupovanie všetkých účastníkov v krúžku. Zodpovedá za evidenciu 

účasti členov krúžku na stretnutiach, zabezpečuje písomné súhlasy  

so spracovaním osobných údajov a bezpečnosti detí počas činností  

v krúžku a za organizáciu spoločných podujatí krúžku. 

 

 



13 

 

Idem do toho, ale ako? Ako zistím záujem detí o KMPPP?  

Záujem detí o krúžok je potrebné zistiť prostredníctvom vedenia ZŠ, 

gymnázia alebo obce najlepšie začiatkom školského roka z dôvodu 

začiatku činnosti krúžkov v mesiaci október.  

Ktoré deti môžu navštevovať KMPPP? 

V KMPPP pracujeme s deťmi, ktoré sú žiakmi ZŠ. Napriek tomu, že 

veková hranica nie je vymedzená, odporúčame členstvo v krúžku žiakom 

od 2. triedy ZŠ, ktoré už vedia čítať, nakoľko v krúžku budeme pracovať 

a poznávať aj prostredníctvom fotografických prezentácií doplnených 

textami. 
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3. ZAČÍNAME 

Obsahová činnosť KMPPP by sa mala riadiť stanovenou osnovou, ktorá 

zohľadňuje zámer krúžku priblížiť deťom prírodu a poľovníctvo ako 

súčasť jej ochrany s cieľom ich prípravy na školské, okresné/regionálne 

a celoštátne kolo KMPPP o pohár prezidenta SPZ. 

Uvedená odporúčaná osnova podľa mesiacov obsahuje všetky disciplíny 

činností krúžku, jej poradie však nie je povinné. Konkrétny rozvrh si 

podľa vlastných možností môže stanoviť každý vedúci krúžku sám. 

Zohľadňuje pri tom záujem detí, počet vychádzok mimo školského 

prostredia v závislosti od aktuálnych prírodných a poveternostných 

podmienok. 

Október 

Súčasne so začiatkom školského roku sa začína aj činnosť 

KMPPP. V hrubých črtách by sme si mali pripraviť program krúžku na 

celý rok. Najlepšie na dve až tri stretnutia mesačne. Na prvom stretnutí 

by sa mali členovia krúžku medzi sebou predstaviť, zoznámiť sa a 

nadviazať nové priateľstvá. Vhodnou formou (hlavne pre nových členov) 

je beseda o význame ochrany prírody, poľovníctva a zásahov človeka do 

prírody. Pri vychádzke do terénu sa snažíme hravou formou poznávať 

dreviny, listy, plody a vetvičky ihličnanov. Zaujímavou činnosťou, ako 

pre starších, tak aj mladších členov krúžku, môže byť pomoc pri príprave 

krmív na zimné prikrmovanie zveri, napr. zber pagaštanu konského alebo 

šípok. Tí, ktorí majú dobré vzťahy s užívateľom poľovného revíru, resp. 

majú možnosť ísť do poľovného revíru, je toto obdobie ideálne na 

spoznávanie stôp zveri, zvukov zveri a to predovšetkým hlasov ručiacich 

jeleňov počas prebiehajúcej jelenej ruje. Začiatkom školského roka si 

môžeme začať vytvárať herbár na jeseň kvitnúcich rastlín alebo z listov, 

ktoré čoskoro začnú opadávať zo stromov. V tomto mesiaci môžeme 

poznávať voľne žijúcu zver, ktorá počas ruje (jelenia, danielia) je typická 

zvýšenou fyzickou aktivitou počas dňa, zvýšeným pohybom a vydávaním 

zvukových prejavov, preto je ľahšie sa s ňou stretnúť. V prípade zlého 

počasia sa môže na krúžku preberať rozdelenie zveri, starostlivosť o zver, 

význam poľovnej i ďalšej zveri v prírode, aj jej úžitkovosť, či škodlivosť. 
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Môžeme pokračovať v príprave krmív pre zver, vykonávať športovú 

činnosť v priestoroch školy i priamo v prírode, ukázať si základy 

streleckej činnosti (vzduchovka, jej hlavné časti, funkcie týchto častí, 

význam streľby, bezpečnosť pri streľbe, nakladanie s nájdeným 

strelivom), resp. sa zaoberať úpravou okolia školy, či čistenia obce  

od odpadkov. Veľmi dobrým spestrením hodín na krúžku je učiť deti 

texty poľovníckych signálov. Ak ich vedúci vie aj spievať, môže ich  

pri stretnutiach opakovať, resp. zaspievať spolu s deťmi. 

November 

 Keďže sa pomaly blíži zimné obdobie a je potrebné myslieť aj 

na našich operencov, v krúžku si môžete zhotoviť kŕmidlá na zimné 

prikrmovanie vtáctva, hovoriť o ochrane spevavcov, ktoré zimujú  

v našich podmienkach. Pri vychádzke do prírody poznávame zveri, napr. 

zajac poľný, bažant poľovný, srnec lesný, muflón obyčajný, kamzík 

vrchovský tatranský a pod. Môžeme spomenúť nebezpečnejšie choroby 

voľne žijúcej zveri alebo psov ako psinka, besnota, tularémia zajacov, 

africký alebo klasický mor ošípaných. Ak je možné pozorovať príznaky 

chorej zveri, snažíme sa deťom vysvetliť, akou chorobou zver trpí a prečo 

je v tomto prípade vhodné zasiahnuť rukou poľovníka. Deťom nesmieme 

zabudnúť ukázať zmeny, ktoré nastávajú v prírode opadom lístia  

a prípravy prírody na zimu. Po opadaní lístia je veľmi dobrá možnosť  

pre poznávanie púčikov drevín, či opadaných plodov. V prípade zlého 

počasia si v telocvični alebo inej dostupnej miestnosti predcvičíme 

streľbu zo vzduchovky, či ošetrovanie vzduchovky po streľbe. 

December 

 V tomto období je pomoc členov krúžku poľovníkom vítaná 

hlavne pri roznášaní krmiva do poľovného revíru, poznávanie ďalších 

druhov zveri ako daniel škvrnitý, jeleň lesný, diviak lesný, krkavcovité 

vtáky – sojka, straka, krkavec, vrana. Či už v blate, alebo v snehu môžeme 

lepšie poznávať stopy zveri alebo sa učiť a trénovať určovanie azimutu 

jednotlivých bodov napr. stromov, kameňov alebo poľovníckych stavieb 

priamo v teréne. Po hrách si deti môžu pripraviť ozdoby na vianočný 

stromček, darčeky pre spolužiakov, rodičov, súrodencov a priateľov.  
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V jesenných mesiacoch sú veľmi obľúbenými skúšky poľovnej 

upotrebiteľnosti psov, ktoré organizujú naše organizačné zložky. 

Informácie o mieste a čase konania sú zverejnené v takzvanom 

termínovom kalendári kynologických podujatí na webovej stránke 

www.polovnickakomora.sk. Pri návšteve takéhoto podujatia deti získajú 

lepší prehľad, na akú činnosť sa dané psíky používajú, môžeme im 

vysvetliť do akej skupiny patria a v neposlednom rade, aké je to plemeno. 

Je možné mať pri sebe obrázky jednotlivých psíkov používaných pri 

výučbe s poukázaním na to, ako vyzerá v skutočnosti. Deti sa tak budú 

učiť hravou formou a ľahšie si zapamätajú učivo pre disciplínu 

poľovnícka kynológia. 

Január 

 Po prázdninách nechceme deti liečiť šokom, ale snažíme sa, aby 

pomaly nabehli nielen do školskej činnosti, ale aj do činnosti krúžku. 

Opäť využívame čo najviac vychádzky do prírody, poznávanie stôp zveri 

v snehu, môžeme si dokonca odlievať stopy do sadry. V prípade zlého 

počasia si zopakujeme, čo sme sa naučili o poľovníckej kynológii 

(rozdelenie poľovných psov, význam psov v poľovníctve, zdravotníctve, 

polícii, záchrannej službe, starostlivosť o psa, choroby psa), poznávame 

ďalšie druhy zveri (líška obyčajná, jazvec lesný, rys ostrovid, mačka divá, 

vlk dravý, medveď hnedý). Pokiaľ máme v krúžku obe kategórie žiakov, 

je dobré, pokiaľ sa starší zapájajú do výučby mladších, čím si opakujú  

a zdokonaľujú svoje vedomosti. Môžu im prezradiť svoje triky, ako si 

lepšie zapamätať jednotlivé zvieratá, stopy, zvuky zveri, či napr. rastliny 

a dreviny z predtým vytvoreného herbáru. 

Február 

Február a marec sú mesiace, kedy prebiehajú jarné prázdniny, 

preto je vhodné už vopred si načasovať termíny stretnutia tak, aby sa nám 

s nimi nekryli, resp. po dohode s rodičmi môžeme využiť to, že deti majú 

viacej voľného času a opäť s nimi môžeme absolvovať vychádzky do 

prírody. Poľovníkom môžeme vypomôcť pri doplňovaní poľovníckych 

zariadení objemovým krmivom, nemôžeme zabudnúť ani na vtáctvo, 

poznávame ďalšie druhy zveri ako tetrov hlucháň, tetrov hoľniak, vydra 
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riečna, kuna skalná, kuna lesná, lasica myšožravá, hranostaj. Koncom 

februára a v celom mesiaci marec prebiehajú na celom Slovensku 

chovateľské prehliadky trofejí, ktoré sú vynikajúcim prostriedkom pre 

výučbu jednotlivých druhov trofejí a ich častí. Návšteva takéhoto 

podujatia by mala byť samozrejmosťou každého krúžku. 

Marec 

 Príroda sa konečne začína prebúdzať zo zimného spánku a my 

môžeme pozorovať vtáctvo, ktoré prilieta zo svojich zimných stanovíšť. 

Vedúci krúžku zorganizuje posedenie v prírode spojené s prvým 

opekaním  s deťmi z krúžku a najlepšie aj s ich rodičmi. Takto je vhodné 

privítať posla jari – sluku lesnú. Svojím prenikavým pískaním  

a kvorkaním sa nezabudnuteľne vryje do uší detí. Neupúta nás len tento 

zvuk, ale aj zvuk iných vtákov, ktorí ohlasujú príchod jari a svojim 

hlasným štebotom sa tešia z prebúdzajúcej sa matky prírody. Počujeme 

okrem drozdov aj rôzne druhy sov, začuť a zazrieť môžeme  

dravce-myšiaka či jastraba. Popri príprave opekačky si deti môžu zbierať 

jarné druhy kvetov a pridať ich do herbára. Vedľajšou aktivitou nám 

môže byť zhotovovanie búdok na hniezdenie a ich rozvešanie na vhodné 

miesta v revíri, pri škole, dome a pod. Po zime nemôžeme tiež zabudnúť  

na pomoc členov krúžku poľovníkom pri čistení kŕmidiel a ďalších 

poľovníckych zariadení, čistení studničiek a ďalších vodných zdrojov. 

Apríl 

 Apríl je mesiac lesov a taktiež si pripomíname Deň Zeme.  

S lesníkmi si môžeme dohodnúť pomoc pri výsadbe lesa a jeho ochrane, 

čím môžeme poznávať lesné dreviny a popri tom aj rastliny, druhy zveri, 

stopy zveri i zvuky zveri, napr. rôznych druhov vtáctva – sojky, straky, 

vrany, krkavca, bažanta v toku. Popri poznávaní si samozrejme vždy 

pomáhame nielen priamym určením rastliny, zveri, či stopy, ale žiakov 

sa pýtame na to, čo vidia. Začíname si opakovať už naučené učivo. Je na 

vedúcom krúžku, akú zvolí formu. Počas už prebehnutých mesiacov musí 

zachytávať, čo ktorému žiakovi ide lepšie, čo slabšie, v čom ho môže 

zastúpiť starší žiak. Opakovanie si každý vedúci musí nastaviť tak, aby 
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sa žiaci čo najlepšie a najsvedomitejšie pripravovali na školské, či už 

priamo na okresné kolo KMPPP. 

Máj 

 Opäť už len opakujeme prebrané učivo. Vedúci môže  

na jednotlivých stretnutiach zorganizovať súťaž v rámci krúžku napr. len 

v troch-štyroch disciplínach, čím môže následne zistiť, v čom majú jeho 

zverenci slabiny a čo je im potrebné ešte vysvetliť. Nemôžeme zabudnúť 

na odmeňovanie detí a motiváciu vhodným spôsobom. Pri zvolení 

takéhoto systému si môžeme do absolvovania okresnej súťaže zopakovať 

čo najväčšie množstvo učiva. 

Jún 

 Jún je mesiac poľovníctva a ochrany prírody. Aj pri tejto 

príležitosti si mnoho našich organizačných zložiek, poľovníckych 

združení, spolkov, múzeí, či iných priateľov poľovníctva pripomína tento 

mesiac rôznymi peknými podujatiami, ktoré sú každoročne už počas 

mesiaca február zverejnené na webovej stránke SPZ 

(www.polovnictvo.sk) aj SPK (www.polovnickakomora.sk). Tu si vedúci 

krúžku môže vybrať, ktoré podujatie s deťmi navštívi. Na výber je 

mnoho, no naše odporúčania určite smerujú na Detské Dni Svätého 

Huberta (DDSH), ktoré sú ako dvojdňová akcia usporadúvané už trinásty 

rok po sebe v areáli kaštieľa vo Svätom Antone. Podujatie má niekoľko 

stanovíšť, kde sa deti naučia poznávať zvieratá a ich etológiu, stopy  

a zvuky zveri, započúvajú sa do tónov lesníc a lesných rohov v podaní 

Klubu trubačov SR zriadenom pri SPZ, nechýba dôležitá časť Prvej 

pomoci, predstavujú sa sokoliari, predvádzané sú poľovnícke plemená 

psov v rámci kynológie a mnoho ďalších, kde si deti môžu predcvičiť  

a naučiť sa priamo a hravo veľa z tých predmetov, ktoré sú súčasťou 

výučby v krúžkoch. Po absolvovaní takejto výučby na DDSH si družstvo 

preopakuje svoje vedomosti, ktoré neskôr zúročí na v tom mesiaci 

prebiehajúcej okresnej súťaži KMPPP.  

V tomto období je dôležitá ochrana mláďat poľovnej zveri pred 

nepriaznivými vplyvmi - predovšetkým pred pokosením (srnčatá, zajace, 

hniezda vtákov), určovanie rastlín, lisovanie rastlín, výstavky v škole, 

http://www.polovnictvo.sk/
http://www.polovnickakomora.sk/


19 

 

prípadne v skrinke poľovníckeho združenia, zakladania ohňa v prírode, 

príprava ohniska, rozloženie ohňa, úprava ohniska pred odchodom  

z prírody, odkladanie odpadkov, prvá pomoc v prírode (had, hmyz, 

zlomenina, úpal a pod.), hodnotenie práce krúžku za školský rok, 

posedenie pri vatre. 

Júl a August 

 Činnosť krúžku je zväčša zhodná so školským rokom, zvyčajne 

sa neráta s jeho pravidelným pôsobením počas letných školských 

prázdnin. Ak deti majú záujem stretávať sa aj počas tohto obdobia, krúžok 

môže naďalej fungovať. V takomto prípade si jeho vedúci pripravuje plán 

na celý rok, nie len na ten školský. V letných mesiacoch sú ideálne 

podmienky predovšetkým na častejší pobyt v prírode, spravidla  

na poľovníckych chatách, turistiku v blízkom okolí, výstavy psov, múzeá, 

strelnice, meteorologické stanice, významné lesnícke a poľovnícke 

miesta, skanzeny, zvernice, botanické záhrady či arboréta. 
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4. TIPY A TRIKY PRE DOBRÉ FUNGOVANIE KRÚŽKU 

Zásady správania sa v krúžku:   

Keďže vedúci KMPPP má zodpovednosť za bezpečnosť detí počas 

činnosti krúžku a príprava detí napr. na okresnú súťaž si vyžaduje veľa 

námahy a trpezlivosti, odporúčame už na prvom stretnutí krúžku stanoviť 

zásady správania sa v krúžku a osobitne počas vychádzok do prírody. Je 

treba pripomenúť, že deti sa majú správať v súlade so zásadami školského 

poriadku.  

Zistenie záujmu rodičov o spoluprácu:   

Súčasne so zabezpečovaním celoročného súhlasu rodičov s výletmi 

odporúčame zistiť si písomne aj ich záujem o poskytnutie pomoci  

a spolupráce pri zabezpečení dopravy, sprevádzaní a dozore počas 

výletov, ochote pomôcť pri zabezpečení drobného občerstvenia a príp. 

poskytnutí inej pomoci. Pre prácu krúžku tak získame ďalších 

spolupracovníkov, nehovoriac o tom, že účasť rodičov napr. pri výlete  

do prírody výrazne napomôže k udržaniu poriadku a disciplíny na výlete. 

4.1 Forma práce s deťmi 

Nerobte nové vyučovanie. Treba si uvedomiť, že najmä pri krúžku, ktorý 

je založený pri ZŠ, majú deti za sebou vyučovanie a krúžok by ich mal 

zabaviť, oboznámiť ich s novými poznatkami o prírode a poľovníctve, 

rozšíriť ich vedomosti v tejto oblasti. 

Hravá forma:   

Ak sa dá a je to vhodné,  treba využívať počas krúžku hravé formy 

vzdelávania, napr. v triede na interaktívnej tabuli pri opakovaní 

nadobudnutých poznatkov využiť obrázkový test, pri pozorovaní zveri  

v prírode vyhlásiť súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu. V rámci krúžku, 

ako už bolo spomínané, texty a spievanie poľovníckych signálov  

napr. „Pozor“, „Uvítanie“, „Lovu zdar“ a pod. a tieto znalosti využívať  

pri činnosti v krúžku, napr. pri návšteve  zvernice, pri otvorení okresnej 

súťaže KMPPP či iných vhodných príležitostiach. 
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Súťaže:  

Deti radi súťažia medzi sebou. Preto odporúčame túto formu využívať 

najmä pri opakovaní prebratých vedomostí napr. z poznávania zveri, 

poľovných psov, drevín, zvukov zveri, stôp zveri, ale aj pri streľbe  

zo vzduchovky a ostatných disciplínach, v ktorých budú súťažiť  

na školskom, okresnom/regionálnom kole súťaže KMPPP.  

Testy:  

Okrem písomných testov, ktoré sú jednou zo súťažných disciplín možno 

testovať nadobudnuté vedomosti obrazovými alebo zvukovými testami 

takmer zo všetkých ostatných disciplín. 

Správna motivácia:   

Pri príprave detí a ich oboznamovaní s novými poznatkami o prírode  

a poľovníctve je dôležitá správna motivácia, napr. vyhlásiť súťaž  

o najlepšieho stopára alebo znalca drevín, rastlín, poľovných psov, atď. 

Vidieť znamená vedieť: Tento známy princíp sa dá v našom krúžku 

KMPPP rozvíjať naplno nielen počas vychádzok do prírody, kde môžeme 

deti oboznamovať napr. s liečivými rastlinami, chránenými druhmi fauny 

a flóry, poznávaním druhov jedlých húb, stopami zveri, zvukmi vtákov v 

prírode, ale aj počas konania krúžku v triede využitím obrazových  

a zvukových prezentácií, video snímok alebo filmov. 

4.2 Závislosť od klimatických a ostatných podmienok 

Okrem závislosti obsahu a foriem činnosti krúžku od sídla založenia, 

(obec, mesto, škola, PZ, PS a pod.) sú formy a obsah stretnutí závislé 

najmä od počasia, miesta na schádzanie sa, jeho vybavenosti, pomôcok, 

ktoré sú k dispozícii pre krúžok a pod. 

Priestor na stretávanie, jeho vybavenosť  je veľmi dôležitým faktorom pre 

stretávanie sa krúžku. Malo by byť trvalé, napr. tá istá trieda v škole alebo 

objekt v obci, s dostatočným priestorom pre pohodlné sedenie všetkých 

účastníkov krúžku, vrátane možnosti písania poznámok, vybavením pre 

používanie obrazových a zvukových prezentácií. Ak je to možné, 

odporúčame umiestniť, v miestnosti alebo objekte schádzania sa krúžku, 
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aj nástenku s fotografiami zachytávajúcimi činnosť v krúžku, výtvarné 

práce členov krúžku, modelov poľovníckych zariadení a pod. 

Priame pozorovanie zveri je pre deti ale aj ich rodičov jedna  

z najzaujímavejších činností krúžku. Treba sa však na ňu dobre pripraviť 

počnúc vyžiadaním súhlasu a spolupráce užívateľa poľovného revíru  

pri pozorovaní zveri napr. z posedov, cez včasné upozornenie rodičov, 

aby dohliadli na vhodné oblečenie a obuv detí, po zabezpečenie 

potrebného počtu pomôcok napr. ďalekohľadov, buzol, kompasov, 

fotoaparátov, ale aj potrebného občerstvenia, prostriedkov na poskytnutie 

prvej pomoci  a pod. Pri výlete do prírody, najmä ak plánujeme pozorovať 

zver z posedov, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet dospelých 

sprievodcov či už z radov rodičov, alebo členov PZ. Samozrejmosťou by 

malo byť poučenie všetkých účastníkov výletu o plánovanej trase a 

cieľoch výletu, o zachovaní disciplíny a poriadku počas výletu, o 

správnom správaní sa účastníkov, o možnostiach úrazu na výlete a jeho 

predchádzaní. 

4.3 Na čo sa zamerať pri práci s deťmi v KMPPP? 

Činnosť krúžku treba postupne zamerať na vytvorenie obrazu o prírode. 

Deti sa o nej učia v škole, preto je dobré nadviazať aj na preberané učivo 

a vzbudzovať v deťoch uvedomelosť, že príroda je niečo, čo pre náš 

zdravý vývin a život musíme využívať, ale v rovnakej miere si ju musíme 

aj chrániť. Ide najmä o tieto okruhy tém:  

• Čo rozumieme pod pojmom príroda?  

• Ako sa máme správať v prírode? 

• Čo je v prírode chránené a prečo? 

• Čo je v prírode zakázané a prečo ? 

• Kto dozerá v prírode na dodržiavanie zákazov a obmedzení ? 

• Ako môžeme prírode uškodiť? 

• Ako môžeme prírode pomôcť? 

• Ako sa vystrojiť na výlet do prírody ? 

• Čo môžeme v prírode poznávať? 
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Spoznávame prírodu:  

• živočíchy 

• dreviny 

• liečivé byliny a rastliny 

• huby 

• najznámejšie chránené druhy rastlín 

• najznámejšie chránené druhy živočíchov  

Zručnosti pri pobyte v prírode: 

• orientácia v prírode bez pomôcok 

• orientácia pomocou buzoly 

• orientácia pomocou mapy 

• odhad vzdialenosti 

• streľba na terč zo vzduchovej zbrane  

• chodenie na chodúľoch 

• iná športová aktivita 

 

Poľovníctvo: 

Môžeme využiť odpovede na písomné testy – časť oblasť poznatkov  

o poľovníctve, učebnice pre kurzy uchádzačov o prvý poľovný lístok, 

vlastné poznatky a skúsenosti.  

• Čo je poľovníctvo? 

• Kto je poľovník? 

• Podľa čoho sa musí poľovník správať v prírode? 

• Ako súvisí poľovníctvo s ochranou prírody? 

• Ako a pred čím chránime zver? 

• Kto dozerá v poľovnom revíri na dodržiavanie predpisov o 

poľovníctve? 

• Čo by mal poznať poľovník okrem predpisov? 

• Ako môžu poľovníci pomôcť prírode? 

• Ako a kedy majú poľovníci pomáhať zveri? 

• Čím prikrmujeme zver?  
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Spoznávame zver: 

Jednotlivé druhy poľovnej zveri: 

• srstnatá • pernatá   

Najznámejšie pobytové znaky zveri:  

• trus  

• ohryz  

• lúpanie  

• ležiská  

• otierky  

• hrabaniská, 

• bahnisk

Jednotlivé druhy krmív pre zver:  

• objemové 

• dužinaté 

• jadrové 

• minerálne 

Zvukové prejavy zveri: 

• vtáky 

• cicavce 

Poľovnícke zariadenia slúžiace na: 

• prikrmovanie zveri  

• sledovanie  

 

• lov

Základné skupiny a plemená poľovných psov a ich význam pre 

poľovníctvo. 

Poskytnutie prvej pomoci pri výlete do prírody (otázky v písomných 

testoch).   

4.4 Prostriedky pre činnosť KMPPP a zdroje ich získania, príp. 

zapožičania 

OkO/RgO SPZ:   

Od našich organizačných zložiek OkO/RgO SPZ môžeme získať 

zapožičaním napr. preparáty vtáctva a zveri, trofeje zveri či zhody 

parožia, modely poľovníckych zariadení. Odporúčame prostredníctvom 

osvetovej komisie OkO/RgO SPZ požiadať o prípadné zakúpenie alebo 
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zapožičanie buzol, ďalekohľadov, vzduchových zbraní, nábojov a ich 

použitie pre činnosť krúžku. Zároveň nám môžu pracovníci kancelárie 

pomôcť pri nadviazaní kontaktov na kynológov, ktorí by boli ochotní 

predviesť so svojím poľovným psom ukážky jeho práce. 

Škola:  

Najväčšou pomôckou, dostupnou na väčšine škôl, o ktorú môžeme školu 

požiadať, sú okrem vhodnému miesta na konanie krúžku, interaktívne 

tabule spojené s počítačom, prostredníctvom ktorých možno použiť 

všetky obrazové a zvukové prezentácie, tvoriace prílohu týchto pokynov 

alebo vlastné. Niektoré školy sú vybavené aj vzduchovými zbraňami, 

miestami na nácvik streľby zo vzduchových zbraní, buzolami a pod. čo 

nám tiež môže pomôcť uľahčiť prípravu detí na okresnú súťaž. 

Obec:  

Pokiaľ nemáme zabezpečené schádzanie sa členov krúžku priamo na ZŠ 

v obci, skúsme požiadať o vhodný priestor obecný úrad. Vhodným 

zapájaním členov krúžku (napr. výstavky výtvarných prác o prírode, malá 

výstavka o činnosti krúžku, účasť či výpomoc pri príprave a konaní 

obecných verejných akcií) sa snažme vybudovať s obcou dobrý vzťah, 

ktorý sa môže o. i. prejaviť aj v inej podpore činnosti krúžku. 

Užívateľ najbližšieho poľovného revíru:   

PZ alebo PS ako užívateľ najbližšieho poľovného revíru  nám môže pre 

vychádzky do prírody poskytnúť možnosť pozorovať zver z posedov, 

prípadne návštevu poľovníckej chaty v dohodnutom termíne a čase. Pri  

dobrých vzťahoch s užívateľom poľovného revíru odporúčame v 

praktickej časti činnosti krúžku zúčastňovať sa pri prácach v revíri, najmä 

pri prikrmovaní alebo starostlivosti o poľovnícke zariadenia, pričom je 

dobré poukázať na potrebu práce s mládežou a tiež na to, že správne 

vedená mladá generácia môže byť našim pokračovateľom a šíriteľom 

správneho vzťahu k prírode a poľovníctvu. Niekedy aj priamo v danom 

revíri.  

Múzeum:  

Ak máme v blízkosti sídla krúžku prírodovedné múzeum, treba si s 

vedením múzea dohodnúť termín jeho návštevy a využiť jeho expozíciu. 
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Príroda:  

Je jedným z hlavných zdrojov nových poznatkov pre členov krúžku. 

Môžeme v nej využiť náučné chodníky, zvláštnosti, ktoré sa v nej 

nachádzajú, priame poznávanie jej jednotlivých zložiek, pričom treba 

voliť takú trasu, aby ju zvládli aj tí najmenší. Odporúčame na výlety  

do prírody prizvať aj rodičov, ktorí nám môžu pomôcť s dozorom, 

občerstvením, dopravou. 

Čo s mobilmi a tabletmi? 

V rukách školákov bývajú veľmi často prostriedkom na zábavu, napriek 

tomu, že ich používanie býva na školách počas vyučovania obmedzené, 

ak nie zakázané. 

Ich používanie u členov krúžku však môžeme využiť cielene,  

na opakovanie si získaných informácií z krúžku napr. zvukov zvierat, stôp 

zveri, či na získavanie zaujímavých vlastných fotografií, videí alebo 

zvukových nahrávok počas vychádzok do prírody v rámci súťaže  

o najlepšiu fotografiu, video či zvukovú nahrávku z výletu. Z najlepších 

prác môžeme na krúžku vyhotoviť výstavku, ktorú môžeme použiť  

napr. aj na poľovníckej výstave, či ponúknuť ju na chovateľskú 

prehliadku trofejí. 

Súťaž musíme vopred vyhlásiť, určiť kategórie napr.: výtvarný obrázok, 

fotografia, video, zvukový záznam alebo aj zameranie súťaže, 

napr. na vtáctvo, zver, ostatné živočíchy, rastliny, stromy, príroda atď.  
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5. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE A JEJ ORGANIZOVANIE 

Súťaž KMPPP je organizovaná Slovenským poľovníckym 

zväzom, v spolupráci s okresnou (regionálnou) organizačnou zložkou 

SPZ a Slovenskou poľovníckou komorou, ktorá je jednotná profesijná 

samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. 

z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Súťaže KMPPP sú v prvotnej fáze uskutočňované na okresných, 

resp. regionálnych úrovniach v pôsobností organizačných zložiek SPZ.  

V rámci možností môžeme organizovať súťaž medzi členmi krúžku  

a súťaž v rámci školského kola. Súťaží sa podľa súťažiacich osôb a podľa 

prislúchajúcich kategórií sa delí na:  

a) súťaž jednotlivcov:  

  1. Kategória A: súťažia žiaci do 6. ročníka ZŠ (vrátane), resp. študenti 

2. ročníka 8-ročných gymnázií,  

   2. Kategória B: súťažia žiaci od 7. do 9 ročníka ZŠ (vrátane),  

resp. študenti 5-7. ročníka 8-ročných gymnázií. 

b) súťaž družstiev:   

 - družstvo môžu tvoriť súťažiacich z rozdielnych kategórií, ale  

v súťaži pristupujú k disciplínam vždy spoločne. 

Súťaží sa v dvanástich disciplínach (kapitola 6). Usporiadateľ môže 

propozície upraviť a rozhodnúť o vynechaní niektorej z disciplín. 

Ide o tieto disciplíny: 

 

 

 

 

 

➢ Teoretický test  

➢ Stopy zveri 

➢ Rastliny, dreviny  

➢ Kynológia  

➢ Názvoslovie zbraní 

➢ Názvoslovie trofejí  

➢ Zoológia  

➢ Zvuky zveri  

➢ Poľovnícke zariadenia  

➢ Strelectvo  

➢ Azimut  

➢ Športová disciplína 

➢ Teoretický test  

➢ Stopy zveri 

➢ Rastliny, dreviny  

➢ Kynológia  

➢ Názvoslovie zbraní 

➢ Názvoslovie trofejí  

➢ Zoológia  

➢ Zvuky zveri  

➢ Poľovnícke zariadenia  

➢ Strelectvo  

➢ Azimut  

➢ Športová disciplína 
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5.1 Príprava na okresné kolo KMPPP 

Výber súťažiacich na okresné kolo súťaže závisí od propozícií okresnej 

súťaže, ktoré si tvoria jednotlivé OkO SPZ podľa vlastných podmienok 

a skúseností. Môže ísť napr. o súťaž družstiev, do ktorých treba vybrať 

najlepších alebo o súťaž jednotlivcov, ktorej sa môže zúčastniť každý 

záujemca alebo o kombináciu oboch. Dôležité je venovať dostatok času 

pred súťažou, na opakovanie si nadobudnutých poznatkov a zručností, či 

už v teréne napr. na strelnici, pri určovaní azimutu, odhade vzdialeností, 

alebo aj vo vnútri, napr. použitím písomných či obrazových testov, buď 

vlastných, alebo testov, ktoré sú elektronickou prílohou metodickej 

príručky. Dôležité je včas sa oboznámiť s okresnými propozíciami 

súťaže, včas zabezpečiť na súťaž vhodnú dopravu, ale napr. aj tričká pre 

súťažiacich, ktoré dodávajú súťažiacim pocit spolupatričnosti. 

Na okresnej súťaži, okrem morálnej podpory súťažiach, odporúčame  

zo strany vedúceho krúžku alebo jeho pomocníka, či prítomných rodičov, 

zhotovovať fotografickú či video dokumentáciu zo súťaže, ktorou 

môžeme na najbližšom stretnutí krúžku priblížiť nielen súťažiacim, ale aj 

neprítomným členom krúžku na súťaži, súťažnú atmosféru, priebeh 

a výsledky súťaže.  

5.2 Príprava na celoštátne kolo KMPPP: 

Ak sa Vaše družstvo či jednotlivec prebojuje na celoštátne kolo, potom je 

potrebné venovať ich príprave osobitnú pozornosť a pomoc, počnúc 

odbornou prípravou zo strany vedúceho krúžku na všetky súťažné 

disciplíny podľa vydaných propozícií a končiac zabezpečením prihlášok, 

ubytovania a dopravy na súťaž zo strany OkO/RgO SPZ a vedúceho 

krúžku.  

5.3 Súťažné podmienky 

(1) Rozhodcovia pre okresnú (regionálnu), ale aj celoštátnu súťaž sú 

zostavovaní odbornými komisiami vo svojej pôsobnosti, pre 

každú zo súťažných disciplín.   

(2) Súťažiaci pristupujú k jednotlivým stanovištiam v ľubovoľnom 

poradí, vždy celé 3-členné družstvo spolu so svojim vedúcim.  
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(3) Max. počet bodov pre jednotlivca je 140 bodov a max. počet 

bodov u družstva je 420 bodov. Ak propozície neustanovujú inak. 

(4) Rozhodcovia hodnotia výsledky disciplín a zodpovedajú sa 

príslušnej odbornej komisii za regulárnosť súťaže a správne 

ohodnotenie jednotlivých súťažiacich.  

(5) Výsledky hodnotí na okresnej (regionálnej) úrovni odborná 

komisia OkO (RgO) SPZ, vyhodnotí ich podľa vopred 

stanovených kritérií súťažiacich a určí ich poradie. 

(6) Výsledky hodnotí na celoštátnej úrovni hlavný rozhodca súťaže a 

odborná komisia OsK SPZ, vyhodnotí súťažiacich podľa vopred 

stanovených kritérií a určí ich poradie. 

(7) Výsledky z jednotlivých disciplín potvrdzujú jednotliví 

rozhodcovia podpisom na kontrolnom liste súťažiaceho. 

(8) Výsledky súťaže potvrdzuje svojim vlastnoručným podpisom  

pod výsledkovú listinu hlavný rozhodca súťaže.  

(9) Výsledky súťažiacich sa vyhodnocujú a oceňujú osobitne  

za každú kategóriu jednotlivcov a za družstvá. 

(10) Vedúci krúžku má právo podať protest proti hodnoteniu – 

okamžite po ohodnotení odpovedí v danej disciplíne hlavnému 

rozhodcovi súťaže.  

(11) V prípade rovnosti bodov na 1. - 3. mieste sa pre záverečné 

hodnotenie bude prihliadať na lepší výsledok v disciplíne 

1.Teoretický test. Pokiaľ bude počet bodov zhodný aj v disciplíne 

1., bude sa postupovať a rozhodovať až po disciplínu, v ktorej 

bude zaznamenaný rozdielny počet bodov a to ďalej v poradí  

2. – 8. disciplína. V prípade nerozhodného výsledku podľa vyššie 

uvedeného poradia, rozhodne rozstrel zo vzduchovky systémom 

KO (po 1 výstrele) do rozhodnutia. 

(12) Súťažiaci na okresnom (regionálnom) aj celoštátnom kole súťaže 

KMPPP v  kategóriách A a B umiestnení na prvých 3 miestach 

poradia získajú diplomy, poháre a vecné ceny, ktoré zabezpečujú 
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organizátori podujatia. Družstvá umiestnené na prvých 3 miestach 

získajú poháre, diplomy a vecné ceny. Okrem toho získava každý 

účastník súťaže účastnícky diplom. 

(13) Najlepšie družstvo a aj najlepší jednotlivec z kategórie B  

na celoštátnom kole KMPPP získa Putovný pohár prezidenta SPZ. 

(14) Výsledky celoštátneho kola KMPPP sú zverejnené na webovej 

stránke organizátora najneskôr do 10 dní od konania súťaže.  

5.4 Podmienky účasti detí a žiakov na súťažiach 

(1)  Účasť žiakov v súťaži je dobrovoľná.  

(2) Žiak má právo byť včas a v dostatočnom rozsahu informovaný  

o organizovaní súťaži, ako aj o podmienkach účasti v nej a má 

právo sa súťaže zúčastniť pri splnení všetkých podmienok 

uvedených v tomto Organizačnom poriadku a v schválených 

propozíciách súťaže.    

(3) Žiak súťaží v kategórii, ktorá zodpovedá jeho ročníku.  

V jednom ročníku nemôže súťažiť v dvoch vekových 

kategóriách.  

(4) Pokiaľ sa na okresné kolo neprihlási žiadne iné družstvo, 

súťažiace družstvo daného okresu je povinné sa prihlásiť  

na okresné kolo súťaže v inom okrese, resp. regióne. Takéto 

družstvo bude hodnotené na osobitnej výsledkovej listine. 

(5) Súťažiaci príslušnej kategórie a kola má právo na informácie  

o výsledkoch súťaže, vrátane správnych riešení súťažných úloh 

po skončení príslušného kola. 

(6) Súťažiaci príslušnej kategórie a kola je povinný:   

  •  riadiť sa Organizačným poriadkom súťaže KMPPP,   

  • dostaviť sa v stanovený deň a hodinu na súťažné kolo  

a zotrvať na súťaži až do jej ukončenia,   

  • súťažiť čestne, v zmysle zásad fair-play.   
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(7) Protest proti výsledkom súťaže môže súťažiaci alebo jeho 

pedagogický sprievod podať okamžite po ohodnotení odpovedí 

v danej disciplíne hlavnému rozhodcovi súťaže ústnou formou. 

(8) Postupový kľúč:   

Z okresného (regionálneho) kola postupuje na celoštátne kolo 

vždy jedno najlepšie 3-členné družstvo, ktoré môže byť tvorené 

zo súťažiacich zmiešaných kategórií (A+B). Trojčlenné družstvo 

má v prípade potreby určeného jedného náhradníka. 
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6. SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY 

Súťažné disciplíny sú uvedené v Organizačnom poriadku súťaže KMPPP, 

ktorý je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Konkrétny druh disciplíny, ktorý sa môže ako jediný zmeniť bez 

ohlásenia, sú chodúle. A to z dôvodu, že v Organizačnom poriadku nie je 

uvedená konkrétna športová disciplína, aby mohlo dôjsť k zmene športu 

organizátorom. Aktuálne je využívaná športová disciplína – chodúle. 

Propozície Celoštátneho kola KMPPP o Pohár prezidenta SPZ sa 

každoročne aktualizujú podľa miesta konania a daných podmienok 

a schvaľuje ich Prezídium SPZ na návrh Osvetovej komisie SPZ. 

6.1  Teoretický test 

Teoretický test pozostáva z 30 otázok, 25 zameraných na poľovnícku 

osvetu a zoológiu (zo súboru 200 otázok) a 5 otázok zameraných  

na zdravotnícku prípravu  (zo súboru 20 otázok): 

▪ otázky (200+20) budú mať k dispozícií všetky OkO a RgO SPZ 

(OPK),  

▪ súťažiaci odpovedajú formou jednoznačného označenia správnej 

odpovede na pripravenom formulári (krúžkovanie), 

▪ prípadné prepisovanie odpovede musí súťažiaci okamžite oznámiť 

rozhodcovi, ktorý zaeviduje jeho správnu (opravovanú odpoveď) – 

rozhodca potvrdí opravu svojím podpisom, 

▪ rozhodca po dopísaní testu oznámi súťažiacim čas, kedy im po 

vyhodnotení testu vpíše počet získaných bodov do Kontrolného listu 

a hodnotenie potvrdí podpisom podľa Prílohy 1, 

▪ časový limit na test je max. 20 minút,  

▪ navrhovaný počet rozhodcov:  2.  
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6.2 Stopy zveri 

▪ použité fotografie stôp zo súboru „STOPY ZVERI“ – autor Peter 

Šomek (možné zakúpiť v Kancelárii SPZ), 

▪ kompletný zoznam stôp je v elektronickej podobe dostupný len na 

vyžiadanie v kancelárii SPZ, 

▪ na súťaž budú použité všetky obrázky (21 ks) z uvedeného súboru 

v danom formáte, 

▪ jednotlivé obrázky budú upravené, tak aby bola prístupná iba lícna 

strana obrázku,  

▪ každý obrázok stopy bude mať na vonkajšej strane obalu priradené 

číslo, 

▪ súťažiaci si vyberie jedno číslo a podľa priradenej 5 kombinácie 

čísel odpovie – pomenuje zver, ktorej stopa patrí (správne 

pomenovanie stôp podľa Prílohy 5), 

▪ odpovedá písomnou formou, pomenovanie zveri rodovým aj 

druhovým názvom zapíše do Kontrolného listu, 

▪ členovia družstva odpovedajú jednotlivo, 

▪ odpoveď je správna, keď je zver, ktorej stopa patrí, pomenovaná 

presne podľa zápisu na rubovej strane obrázka, 

▪ za neúplné, čiastočne dobré pomenovanie zveri strháva rozhodca 

súťažiacemu 1 bod, inak prisúdi, 2 alebo 0 b; rozhodca prisúdi a 

potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste, 

▪ časový limit na odpoveď je max. 5 minút, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2. 
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Stopy zveri podľa prílohy autora Peter Šomek:  

Jeleň lesný 

Srnec lesný 

Daniel škvrnitý 

Muflón lesný 

Kamzík vrchovský  

Diviak lesný 

Medveď hnedý 

Líška hrdzavá 

Vlk dravý 

Jazvec lesný 

Kuna lesná 

Kuna skalná 

Tchor tmavý 

Zajac poľný 

Králik divý 

Hus divá 

Kačica divá 

Bažant poľovný 

Lyska čierna 

Jariabok lesný 

Jarabica poľná  

 

1.3 Rastliny, dreviny 

▪ usporiadateľ zabezpečí určené  rastliny a dreviny, podľa zoznamu 

uvedeného pod odrážkami, 

▪ kompletný zoznam fotografií drevín a rastlín je v elektronickej 

podobe (formát .jpg) dostupný voľne na stiahnutie na webe 

www.polovnictvo.sk alebo v kancelárii SPZ na vyžiadanie, 

▪ celkový počet exponátov a ich druhy na súťaž sú v kompetencii 

usporiadateľa, 

▪ pre určovanie drevín nebudú používané obrázky, ale vetvičky 

z drevín; pre poznávanie rastlín môžu byť použité aj obrázky, alebo 

skutočné rastliny, pokiaľ sú k dispozícii a nepatria do skupiny 

chránených rastlín, 

▪ každý súťažný exponát bude mať pridelené číslo, 

▪ súťažiaci si vyberie jedno číslo a podľa priradenej 5 kombinácie 

čísel odpovie – pomenuje exponát, 

▪ odpovedá písomnou formou, zápisom rastliny, dreviny  

do Kontrolného listu, 

▪ odpoveď je správna, keď je rastlina pomenovaná jednoduchou 

rodovou formou bez bližšieho rozlíšenia druhu – napr. stačí dub – 
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súťažiaci nemusí uviesť či sa jedná o letný alebo zimný (správne 

pomenovanie drevín a rastlín podľa zoznamu), 

▪ členovia družstva odpovedajú jednotlivo; rozhodca prisúdi a 

potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste, 

▪ časový limit na odpoveď je max. 5 minút, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2. 

Zoznam rastlín a drevín:   

 Smrek obyčajný    Jedľa biela 

 Borovica lesná, čierna (1 druh)  Smrekovec opadavý 

 Javor mliečny, horský, poľný (1 druh)  Tis obyčajný 

 Lipa malolistá, veľkolistá   Hrab obyčajný 

 Brest horský, hrabolistý, väzový (1 druh)  Jaseň štíhly 

 Jarabina vtáčia    Čerešňa vtáčia 

 Jabloň planá     Hruška planá 

 Baza čierna     Pagaštan konský 

 Gaštan jedlý      Agát biely  

 Jelša lepkavá, sivá (1 druh)   Lieska obyčajná 

 Topoľ osikový (1 druh)    Vŕba biela 

 Hloh obyčajný     Trnka obyčajná 

 Ruža šípová     Ostružina (malinová) 

 Ostružina (černicová)    Jahoda obyčajná 

 Púpava lekárska    Podbeľ lekársky 

 Zvonček karpatský    Materina dúška 

 Žihľava dvojdomá    Cesnak medvedí 

 Poniklec slovenský    Konvalinka voňavá  
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6.4  Kynológia 

▪ pri súťaži budú použité všetky fotografie, všetky psy zo súboru 

„POĽOVNÉ PSY VO FOTOGRAFII“ od autorov – Ing. Ján 

Chobot – foto, František Siget – texty, 

▪ kompletné fotografie poľovných psov sú v elektronickej podobe 

(formát .jpg) dostupné voľne na stiahnutie na webe 

www.polovnictvo.sk alebo v kancelárii SPZ na vyžiadanie, 

▪ jednotlivé fotografie psov budú počas súťaže umiestnené na 2 

tabuliach,  

▪ súťažiaci si vyberie jedno písmeno a podľa priradenej 5 

kombinácie čísel,  

▪ odpovie – pomenuje druh (plemeno) a zaradí ho do skupiny  

(5 skupín psov – stavače, farbiare, duriče, sliediče, brloháre), 

▪ súťažiaci odpovedá jednotlivo písomnou formou, zápisom do 

Kontrolného listu, 

▪ odpoveď je správna, keď: je správne určený druh (plemeno psa) a  

správne určená skupina psa, 

▪ plemeno psa sa určuje celým názvom; za chybu sa nepovažuje 

gramatická chyba, 

▪ za neúplné, čiastočne dobré pomenovanie strháva rozhodca 

súťažiacemu 1 bod, inak prisúdi 2 alebo 0 bodov, 

▪ rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom 

liste, 

▪ časový limit na odpoveď je max. 5 minút, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2.  
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6.5 Názvoslovie trofejí 

▪ kompletné názvoslovie trofejí je v elektronickej podobe (formát 

.jpg) dostupné voľne na stiahnutie na webe www.polovnictvo.sk 

alebo v kancelárii SPZ na vyžiadanie, 

▪ súťažiaci si vyberie jedno číslo a podľa priradenej 5 kombinácie 

písmen s číslami častí odpovie - pomenuje trofej (písmeno) a jej 2 

časti (čísla), podľa zoznamu uvedeného pod odrážkami, 

▪ jednotlivé trofeje budú označené písmenami a časti trofejí budú 

viditeľne označené číslami (napr. nálepkami), 

▪ členovia družstva odpovedajú jednotlivo, 

▪ odpovedá sa písomnou formou, zápisom do Kontrolného listu, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2. 

Zoznam trofejí a ich častí:  

A trofej – jeleň   

pučnica, ružica, ryhy, perly, očnica, nadočnica, stredná vetva, vlčia vetva, 

koruna, vidla, šabľa 

B trofej – daniel   

pučnica, ružica, ryhy, perly, očnica, stredná vetva, palec, čipkovanie, 

dlaň, lopata 

C trofej – srnec   

pučnica, ružica, ryhy, perly, predná vetva, zadná vetva, ukončenie kmeňa-

vrcholová al. stredná vetva 

D zhod – jeleň   

pečať, ružica, ryhy, perly, očnica, nadočnica, stredná vetva, vlčia vetva, 

koruna, vidla, šabľa 

E zhod – daniel   

pečať, ružica, ryhy, perly, očnica, stredná vetva, palec, čipkovanie, dlaň, 

lopata 

http://www.polovnictvo.sk/


38 

F zhod – srnec   

pečať, ružica, ryhy, perly, predná vetva, zadná vetva, ukončenie kmeňa-

vrcholová al. stredná vetva 

G rohy – muflón   

tuľajka, vrúbkovanie, ročné vruby, čelová kosť 

H kly – diviak   

dolné kly, horné kly, zbrúsenie dolných a horných klov, zafarbenie 

dolných a horných klov 

I lebka – jazvec   

J lebka – líška  

K lebka – rys    

L lebka – vlk

6.6  Názvoslovie zbraní 

▪ kompletné názvoslovie zbraní je v elektronickej podobe (formát 

.jpg) dostupné voľne na stiahnutie na webe www.polovnictvo.sk 

alebo v kancelárii SPZ na vyžiadanie, 

▪ každá zbraň bude mať priradené písmeno od A po E, 

▪ každý súťažiaci pomenuje jednotlivé zbrane od A po E podľa 

zoznamu uvedeného pod odrážkami, 

▪ každý súťažiaci si musí vybrať iné písmeno (zbraň) ako ostatní 

súťažiaci v družstve,  

▪ každá zbraň bude mať číslami označené rôzne časti zbraní 

(napr. nálepkami), 

▪ súťažiaci si vyberie jedno číslo a podľa priradeného písmena a 

kombinácie 4 čísel častí zbrane odpovie - pomenuje zbraň 

(písmeno) a jej 4 časti (čísla),  

▪ členovia družstva odpovedajú jednotlivo, 
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▪ odpovedá písomnou formou, zápisom do Kontrolného listu,  

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2.  

Zoznam zbraní a ich častí: 

A broková dvojka – ústie hlavne, hlaveň, pažba, pištoľová rukoväť, 

baskula-lôžko hlavní, záverová páčka, pätka, predpažbie, poistka, lúčik, 

spúšť, muška) 

B broková kozlica – ústie hlavne, hlaveň, pažba, pištoľová rukoväť, 

baskula-lôžko hlavní, záverová páčka, pätka, predpažbie, poistka, lúčik, 

spúšť, muška)  

C guľobroková kozlica - guľobrok – ústie hlavne, hlaveň, pažba, 

pištoľová rukoväť, baskula-lôžko hlavní, záverová páčka, pätka, 

predpažbie, poistka, lúčik, spúšť, muška) 

D malokalibrovka – ústie hlavne, hlaveň, zameriavací ďalekohľad, 

pažba, pištoľová rukoväť, záver, poistka, lúčik, spúšť, pätka, muška, 

cieľnik)  

 

E guľovnica – ústie hlavne, hlaveň, zameriavací ďalekohľad, pažba, 

pištoľová rukoväť, záver, poistka, lúčik, spúšť, pätka, muška, cieľnik)   

V prípade, že súťažiaci použije iný názov – ekvivalent, napr. puškohľad 

– zameriavací ďalekohľad, alebo malokalibrovka – malorážka  atď., 

odpoveď sa považuje za správne zodpovedanú otázku.    

Pre vedúcich: prehľad o zbraniach  a rozoznávanie ich častí má  

za cieľ dosiahnuť všeobecný prehľad o poľovníckych zbraniach a ich 

zaobchádzaní. Pri výučbe tejto disciplíny dbáme na zvýšenú bezpečnosť 

a v žiadnom prípade nedovolíme, aby sa deti priamo dotýkali zbraní, 

alebo ich častí!  
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6.7  Zoológia 

▪ kompletný zoznam fotografií živočíchov a vtákov je 

v elektronickej podobe (formát .jpg) dostupný voľne na stiahnutie 

na webe www.polovnictvo.sk alebo v kancelárii SPZ na 

vyžiadanie, 

▪ usporiadateľ zabezpečí preparáty živočíchov alebo fotografie vo 

formáte A4, podľa zoznamu uvedeného pod odrážkami;  

▪ všetky fotografie, príp. preparáty budú očíslované,  

▪ súťažiaci si vyberie jedno číslo a podľa priradenej 5 kombinácie 

čísel odpovie (správne pomenovanie živočíchov),  

▪ odpovedá písomnou formou, pomenovaním zveri rodovým aj 

druhovým názvom zapíše súťažiaci do Kontrolného listu, 

▪ za neúplné, čiastočne dobré pomenovanie zveri strháva rozhodca 

súťažiacemu 0,5 b/1 b, inak prisúdi 2 b/0 b, 

▪ členovia družstva odpovedajú jednotlivo,  

▪ časový limit na odpoveď je max. 5 minút, 

▪ rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom 

liste, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2.  
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Zoznam živočíchov s jeho druhovým aj rodovým názvom:

 Jeleň lesný 

 Daniel škvrnitý 

 Srnec lesný 

 Diviak lesný 

 Muflón lesný 

Zubor hrivnatý  

Kamzík vrchovský tatranský  

 Medveď hnedý  

 Vlk dravý  

 Rys ostrovid   

Mačka divá   

Vydra riečna  

Bobor vodný  

 Líška hrdzavá 

Psík medvedíkovitý  

Jazvec lesný  

Kuna lesná  

Lasica myšožravá  

Hranostaj čiernochvostý   

Šakal zlatý  

Tchor tmavý 

Zajac poľný  

Králik divý             

Kormorán veľký  

Jarabica poľná  

Prepelica poľná 

Bažant poľovný  

Kačica divá 

Hus divá 

Sokol myšiar 

Orol skalný 

Jastrab veľký   

Myšiak lesný  

Výr skalný 

Sova lesná   

Plamienka driemavá  

Myšiarka ušatá  

Krkavec čierny 

Sojka škriekavá 

Straka čiernozobá 

Vrana túlavá  

Orešnica perlovaná  

Tetrov hlucháň  

Tetrov hoľniak  

Jariabok lesný     

Sluka lesná
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6.8  Zvuky zveri 

▪ zvukové nahrávky sú dostupné voľne na stiahnutie (formát .mp3) 

na webe SPZ www.polovnictvo.sk alebo v kancelárii SPZ na 

vyžiadanie, 

▪ usporiadateľ zabezpečí zvuky živočíchov vo formáte mp3, podľa 

zoznamu uvedeného pod odrážkami, 

▪ usporiadateľ zabezpečí zariadenie (notebook, mobil a pod.) a 

reproduktory na prehranie zvukového záznamu, 

▪ súťažiaci si vyberie jedno číslo a podľa priradenej 5 kombinácie 

čísel (správne pomenovanie zvukov živočíchov), 

▪ súťažiaci pristupujú k disciplíne jednotlivo, 

▪ po prehraní každého zvuku odpovedá písomnou formou, zapísaním 

rodového a druhového názvu zveri do Kontrolného listu, 

▪ za neúplné, čiastočne dobré pomenovanie zveri strháva rozhodca 

súťažiacemu 1 b, inak prisúdi 2 b alebo 0 b; rozhodca prisúdi a 

potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste, 

▪ časový limit na odpoveď je max. 5 minút, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2.  
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Zvuky zveri a vtáctva, ktoré je potrebné poznať: 

Jeleň lesný 

Daniel škvrnitý 

Srnec lesný 

Diviak lesný 

Mačka divá 

Rys ostrovid 

Kuna lesná 

Lasica myšožravá 

Vydra riečna 

Jazvec lesný 

Medveď hnedý 

Vlk dravý 

Líška hrdzavá 

Zajac poľný 

Tetrov hoľniak 

Tetrov hlucháň 

Jariabok lesný 

Jarabica poľná 

Bažant poľovný 

Prepelica poľná 

Hrdlička poľná 

Sluka lesná 

Hus divá 

Kačica divá 

Myšiak lesný 

Jastrab lesný 

Výr skalný 

Sova lesná 

Krkavec čierny 

Vrana túlavá 

Sojka škriekavá 

Straka čiernozobá  

Kukučka obyčajná  

 

 

 

 

 

 

 



44 

6.9  Poľovnícke zariadenia: 

▪ pri súťaži budú použité všetky ilustrácie z publikácie 

„POĽOVNÍCKE ZARIADENIA“ vydanou SPZ v roku 2021 

(možné zakúpiť v K SPZ), 

▪ kompletný zoznam ilustrácií je v elektronickej podobe (formát 

.jpg) dostupný voľne na stiahnutie na webe www.polovnictvo.sk 

alebo v kancelárii SPZ na vyžiadanie, 

▪ každá ilustrácia bude mať priradené číslo, 

▪ súťažiaci si vyberie jedno číslo a podľa  priradenej 5 kombinácie 

čísel (správne pomenuje poľovnícke zariadenia), 

▪ členovia družstva odpovedajú jednotlivo,  

▪ odpoveď je správna, keď je poľovnícke zariadenie, pomenované 

presne podľa zoznamu, 

▪ za neúplné, čiastočne dobré pomenovanie poľovníckeho zariadenia 

strháva rozhodca súťažiacemu 1 bod, inak prisúdi 2 b alebo 0 b; 

rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom 

liste,  

▪ odpovedá písomnou formou, zápisom typu poľovníckeho 

zariadenia  

do Kontrolného listu, 

▪ časový limit na odpoveď je max. 5 minút, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2. 

 

 

http://www.polovnictvo.sk/


45 

V tejto disciplíne je potrebné poznať nasledovné poľovnícke 

zariadenia: 

soľníky: 

jasličkový, razštepový, debničkový, korýtkový, pňový,   

guliačový, stĺpikový 

kŕmidlá a násypce:    druh krmiva:

automatické kŕmidlo pre diviačiu zver    jadrové  

rebrinové kŕmidlo s korýtkom    jadrové, objemové 

silážny stôl    siláž, dužinaté

zásobníkové kŕmidlo s pohyblivou strechou    objemové 

bažantí násypec jadrové 

kŕmidlo pre zajace siláž, dužinaté 

samospádové kŕmidlo pre prežúvavú zver  jadrové 

násypec pre jarabice lomeného tvaru jadrové 

búdkový násypec pre jarabice jadrové 

lapák na krkavcovité vtáky  - 

jastrabí kôš - 

zariadenia slúžiace na lov postriežkou a pozorovanie zveri:  

prenosný posed

kazateľnicový posed   

uzavretý kazateľnicový posed 
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6.10  Strelectvo 

▪ súťaží sa s vlastnými vzduchovkami s klasickými mieridlami + broky 

o priemere 4,5mm s plochou hlavičkou pre lepšie vykrajovanie  

do terča (nesmú sa používať plastové vzduchovky so svietiacimi 

mieridlami), pričom usporiadateľ zabezpečí 3 náhradné vzduchovky 

(ak sa niektoré družstvo dostaví na súťaž bez zbraní...), 

▪ usporiadateľ zabezpečí strelivo (súťažiaci môžu použiť aj vlastné), 

▪ usporiadateľ zabezpečí vzduchovkové terče s priemerom desiatky 12 

mm, bielej farby a čierneho kruhu 48 mm, ktorý ohraničuje kruhy s 

hodnotou č. 7, ostatné medzikružia až do č. 1 sú bielej farby, a lapače 

terčov, 

▪ súťažiaci bude mať k dispozícii jeden terč, na 1 terč 5 brokov, 

▪ vzdialenosť terčov je 10 metrov, 

▪ družstvo plní disciplínu naraz – všetci traja členovia (prípadne 

jednotlivo), 

▪ rozhodca prisúdi počet bodov a potvrdí ho podpisom v Kontrolnom 

liste, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2. 
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6.11 Azimut 

▪ usporiadateľ zabezpečí turistické buzoly, pričom súťažiaci môžu 

použiť aj vlastné turistické,  

▪ v teréne budú vybrané objekty s prisúdenými číslami  

▪ na určenie azimutu – objektov – dostatočne vzdialené, štíhle  

s presným, stabilným miestom, z ktorého sa bude azimut zameriavať 

(vodorovne ukotvených podstavcov), 

▪ súťaží naraz celé družstvo (prípadne jednotlivci) – každý súťažiaci si 

vyberie 1 číslo ku ktorému bude priradená kombinácia stanovišťa (S) 

a objektu (O) na zameranie azimutu vo formáte S.O, pričom prvá 

číslica znamená číslo stanovišťa a druhá číslo objektu,  

▪ usporiadateľ pripraví číselné kombinácie tak, aby mohlo naraz 

súťažiť celé družstvo (prípadne jednotlivci): napr. prvý člen družstva 

má v obálke čísla 1.5 - znamená zameranie azimutu zo stanovišťa 

číslo 1 na objekt číslo 5,        

▪ odpovedá písomnou formou, zápisom do Kontrolného listu, 

▪ pri meraní je povolená : 

     odchýlka: ±   5° = 10 bodov,  

     odchýlka: ± 10° =   5 bodov, 

▪ časový limit na odpoveď je max. 5 minút, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2.  
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6.12 Športová disciplína:  

▪ Chodúle: usporiadateľ zabezpečí bezpečné chodúle s nášlapovou 

zarážkou max. 40 cm od spodnej úrovne chodúľa, pričom celková 

dĺžka chodúľa nech nepresiahne 200 cm (teleso chodúľa v oblasti 

uchopenia má kruhový prierez), 

▪ súťažná úloha predpokladá chodúľmi prekonanie 10 metrovej 

vzdialenosti. 

▪ pri naskakovaní bude vylúčená pomoc druhej osoby, 

▪ súťažiaci môže naskakovanie opakovať viackrát, nesmie sa však 

dostať za štartovaciu čiaru, 

▪ časový limit pre jedného člena družstva sú 2 minúty, 

▪ za každý 1 meter sa prisudzuje 1 bod, maximálne za disciplínu 10 

bodov, 

▪ je potrebné merať v mieste dotyku chodúľa so zemou, nie doskoku 

súťažiaceho, 

▪ pri meraní zaokrúhľujeme podľa platných pravidiel smerom hore, 

resp. dole, 

▪ rozhodca prisúdi počet bodov a potvrdí ho podpisom v Kontrolnom 

liste, 

▪ navrhovaný počet rozhodcov: 2.  
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Skratky a značky 

OkO – Okresná organizácia 

RgO – Regionálna organizácia 

OPK – Obvodná poľovnícka komora 

SPZ – Slovenský poľovnícky zväz  

K SPZ – kancelária SPZ  

SPK – Slovenská poľovnícka komora  

max – maximálne 

min – minimálne 

cm – centimeter 

mm – milimeter 

KMPP – Krúžok mladých priateľov poľovníctva 

KMPPP – Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva 

MŠVVŠ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR – Slovenská republika  

ZŠ – základná škola 

PZ – poľovnícke združenie 

PS – poľovnícka spoločnosť  

PO – poľovnícka organizácia 

b – body  

KO – knock out  

ks – kus/y 
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PRÍLOHY 

Príloha - HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH DISCIPLÍN 

Celkové hodnotenie disciplín záleží od počtu stanovených disciplín 

propozíciami súťaže.  

 

V prípade rovnosti bodov na 1.-3. mieste sa pre záverečné hodnotenie 

bude prihliadať na lepší výsledok v disciplínach: 1. Teoretický test,  

2. Zoológia, 3. Názvoslovie trofejí, 4. Kynológia, 5. Stopy zveri,  

6.  Zvuky zveri, 7. Dreviny a rastliny, 8. Poľovnícke zariadenia. V prípade 

nerozhodného výsledku podľa vyššie uvedeného poradia rozhodne 

rozstrel zo vzduchovky systémom KO (po 1 výstrele) do rozhodnutia.  

 

Ostatné prílohy sú k dispozícii v tlačenej, elektronickej i zvukovej 

podobe na vyžiadanie v kancelárii Ústredia Slovenského 

poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, telefonicky 

na:  02 57 20 33 11, -16 alebo -23;  

e-mail: osveta@polovnictvo.sk alebo priroda@polovnictvo.sk 
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Kategória A Kategória B J D

1.Teoretický test 30 otázok formou testu 30 90

5 stôp

pomenovanie stôp poľovnej zveri 

rodovou a druhovou formou

5 rastlín a drevín

pomenovanie jednoduchou 

rodovou formou

5 plemien poľov. psov 1 správna odpoveď   1 správna odpoveď 

pomenovanie plemien poľov. psov 

a zaradenie do skupín
Určenie plemena psa - 2 b

Určenie plemena psa - 1 b 

Určenie skupiny - 1 b

5 otázok 

pomenovanie trofeji a jej 2 časti

1 otázka Správne určená zbraň - 4 b

pomenovanie zbrane a jej 4 častí
Správne pomenované 4 časti 

zbrane - 6 b

Spolu správna odpoveď 5x2 Spolu správna odpoveď - 10 b

5 otázok 

pomenovanie zveri rodovou 

a druhovou formou, určenie 

chráneného živočícha

5 zvukov

pomenovanie zveri rodovou 

a druhovou formou

5 zariadení

určenie typu poľovníckeho 

zariadenia

10.Strelectvo

5 výstrelov zo vzduchovky na 

vzduchovkový terč (s priemerom 

desiatky, bielej farby 10mm 

a čierneho kruhu 48 mm)

10 30

tolerancia ± 10° = 10 b. tolerancia ± 5° = 10 b.

tolerancia ± 15° = 5 b. tolerancia ± 10° = 5 b.

za každý prejdený meter 2 b za každý prejdený meter 1 b

(2x5) (1x10)

140 420

 2 správna odpoveď - 2 b (5x2)

1 správna odpoveď - 2 b (5x2)

Celkový výsledok streľby sa vydelí 5 (s presnosťou na 1 

desatinné miesto), napr. suma 5 výstrelov 48, čiže 48/5=9,6 

bodu.

12.Športová 

disciplína 

Chôdza na chodúľoch na max. 

vzdialenosť 10 m
10 30

Celkový počet bodov

Hodnotenie

1 správna odpoveď - 1 b (30x1)

Spolu správna odpoveď - 5x2

Spolu správna odpoveď - 2 b (5x2)

9.Poľovnícke 

zariadenia
10 30

11.Azimut 1 určenie azimutu 10 30

7.Zoológia 10 30

8.Zvuky zveri 10 301 správna odpoveď - 2 b (5x2)

5.Názvoslovie 

trofejí
10 30

6.Názvoslovie 

zbraní
10 30

Pomenovanie trofeje - 1 b

Určenie 2 častí trofeje spolu - 1 b

Správne určená zbraň - 1 b

3.Rastliny, 

dreviny
1 správna odpoveď - 2 b (5x2) 10 30

4.Kynológia 10 30

1 správna odpoveď - 2 b (5x2)

Disciplína Charakteristika

Maximálny 

počet bodov

2.Stopy zveri 10 301 správna odpoveď - 2 b (5x2) 
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