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Úspešne ukončený jeden rok krúžku 

KMPP.  Na začiatku školského roka 

2015/2016 vznikla myšlienka založiť krúžok 

mladých priateľov poľovníctva pri tunajšej 

základnej škole v Paňovciach pod 

záštitou poľovníckeho združenia Platan 

Paňovce. Každá myšlienka v prospech vyžitia 

a zároveň poučenia a výchovy detí je 

prospešná a tak aj táto sa nám zdala byť 

dobrá. Deti sa na každé stretnutie nesmierne tešili, čoho dôkazom bol ich veľký záujmom a aktivita, 

ktorú počas každého stretnutia vyvíjali. Bolo to 

čosi nové, nepoznané, tajomné, niečo čo sa 

v škole neučia a zároveň mnohé vedomosti 

nadobudnuté na hodinách v škole boli 

prospešné aj pri tejto činnosti. Získali tak 

prehľad o tom čo je poľovníctvo, čím sa 

poľovníci zaoberajú a čo vlastne v lese robia, 

aké zvieratá žijú nielen v našom blízkom okolí, 

ale aj na našom peknom Slovensku, aký hlasový 

prejav má poľovná zver a vtáctvo, kedy sa dané druhy zveri lovia a naopak kedy je ich doba ochrany 

teda hájenia, rozpoznávanie stôp zveri a vtáctva, čo je paroh a čo parožtek, ktoré psy sú chované pre 

poľovnícke účely a mnoho iných zaujímavých skutočností.  

Po zváženom výbere a rozhodnutí vedúcich krúžku naše spoločné úsilie bolo aj odmenené 

možnosťou reprezentovania Košického okresu na celoslovenskej súťaži Klubu mladých priateľov 

poľovníctva v Liptovskom 

Hrádku, kde sa zišli tí najlepší 

z okresov Slovenska. Koncom júna sa 

konal tento prebor a naše deti na 

ňom získali ako družstvo pekné 

jedenáste miesto z devätnástich 

zúčastnených družstiev. Je to 

veľký úspech, nakoľko sme sa súťaže 

zúčastnili po prvý krát a boli sme 

najmladšími účastníkmi. 

V mladšej kategórii ako jednotlivci, 

získala Darinka Juhászová veľmi pekné piate miesto, Robko Rajňák deviate miesto a Peťko Nižník 



šestnáste miesto z dvadsiatich šiestich štartujúcich detí a tak by som im chcela za výbornú 

reprezentáciu nášho okresu srdečne poďakovať. 

Verím, že chvíle, ktoré sme tam spoločne strávili 

boli pre nich motivujúce, aby sme sa v budúcom 

roku umiestnili ešte lepšie.   

Verím, že deti, ktoré navštevovali krúžok 

mladých priateľov poľovníctva budú odovzdávať 

svoje vedomosti a skúsenosti ďalej nielen svojim 

kamarátom, ale aj rodičom a tým sa stanú 

šíriteľmi osvety poľovníctva. Lebo zver je 

potrebné chrániť, starať sa o ňu a až potom loviť, v zmysle odkazu svätého Huberta, patróna 

poľovníkov – a práve to Vaše deti už vedia.  

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke základnej školy v Paňovciach Mgr. 

Alene Ujcovej a pani vychovávateľke Jane Kubovej za veľmi dobrú spoluprácu a veľkú podporu, ktorú 

sme práve v nich po celý čas trvania krúžku mali. Poďakovanie patrí aj pani starostke, ktorá bola 

ústretová a od prvej chvíle tejto myšlienke naklonená.  

Tak ako som v úvode písala, každá činnosť v prospech detí je kľúčom k ich výchove a novému 

poznaniu, tak ich teda vychovávajme aj hrou a prinášajme im nové poznania. 
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