
NÁVOD 
NA ČINNOSŤ KRÚŽKU MLADÝCH PRIATEĽOV 

POĽOVNÍCTVA V PRIEBEHU CELÉHO ROKA 

 

 September 
 Organizácia KMPP, upresnenie evidencie členov, doplnenie krúžku o nových 
členov, pomoc členov krúžku poľovníkom pri príprave krmív na zimné prikrmovanie 
zveri (zber jarabiny, šípok, gaštanov ...), poznávanie drevín (listy, plody, vetvičky, 
zhotovovanie výliskov), beseda o význame ochrany prírody a človeka. 
 

 Október 
 Poznávanie voľne žijúcej zveri, rozdelenie zveri, starostlivosť o zver, význam 
poľovnej i ďalšej zveri v prírode, jej úžitkovosť, škodlivosť, pokračovanie v príprave 
krmív pre zver, športová činnosť v priestoroch školy i priamo v prírode, základy 
streleckej činnosti (vzduchovka, jej hlavné časti, funkcie týchto častí, význam streľby, 
bezpečnosť pri streľbe, nakladanie s nájdeným strelivom), úprava okolia školy, 
úprava obce. 
 

 November 
 Zhotovenie kŕmidiel na zimné prikrmovanie vtáctva, ochrana vtákov, ktoré 
zimujú u nás, poznávanie zveri (zajac poľný, králik divý, srnec hôrny, muflón 
obyčajný), najnebezpečnejšie choroby voľne žijúcej zveri, poznávanie chorej zveri, 
streľba zo vzduchovky, ošetrovanie vzduchovky po streľbe, vychádzky do prírody, 
pozorovanie zmien v prírode na jeseň. 
 

 December 
 Pomoc členov krúžku poľovníkom pri roznášaní krmiva do poľovného revíru, 
poznávanie ďalších druhov zveri (daniel škvrnitý, jeleň obyčajný, sviňa divá), 
vychádzky do prírody (poznávanie stôp zveri), športové súťaže v prírode (lyžovanie, 
sánkovanie, bobovanie....), príprava ozdôb na vianočný stromček, darčekov pre 
spolužiakov, rodičov, súrodencov a priateľov. 
 

 Január 
 Vychádzky do prírody, poznávanie stôp zveri v snehu, odlievanie stôp do 
sadry, poľovnícky kynológia (rozdelenie poľovných psov, význam psov v poľovníctve, 
zdravotníctve, polícii, záchrannej službe, starostlivosť o psa, choroby psa), 
poznávanie druhov zveri (kamzík vrchovský, líška obyčajná, jež obyčajný, vlk 
obyčajný), športová činnosť (nácvik chôdze na guľači, chodúľoch, príp. ďalšia 
športová činnosť. 
 

 Február 
 Pomoc pri doplňovaní poľovníckych zariadení krmivom, starostlivosť o vtáctvo, 
poznávanie zveri (rys ostrovid, medveď hnedý, vydra riečna), súťaže a hry v snehu 
nácvik streľby zo vzduchovky. 
 

 Marec 
 Pozorovanie príletu vtákov, zhotovovanie búdok na hniezdenie a ich 
rozvešanie na vhodné miesta v revíri, pri škole, dome a pod., poznávanie druhov 
zveri (kuna hôrna a skalná, tchory, lasice), poznávanie jednotlivých druhov 



poľovných psov, súťaže v poznávaní medzi členmi krúžku, pomoc členov krúžku 
poľovníkom pri čistení kŕmidiel a ďalších poľovníckych zariadení, čistenie studničiek 
a ďalších vodných zdrojov. 
 

 Apríl 
 Pomoc členov krúžku pri výsadbe lesa a jeho ochrane, poznávanie lesných 
drevín, rôzne súťaže, biológia ďalších druhov zveri (veverička obyčajná, svišť 
vrchovský), vychádzky do prírody, poznávanie stôp zveri v blate, odlievanie stôp. 
 

 Máj 
 Poznávanie rýb a obojživelníkov (druhy, význam, ochrana), oboznámenie sa 
so všetkými druhmi vtákov, ktoré majú poľovnícky a ochranársky význam, príprava 
členov krúžku na okresnú súťaž KMPP, športová činnosť v prírode spojená s rôznymi 
súťažami, brigáda pri čistení vodných tokov. 
 

 Jún 
 Účasť družstva na okresnej súťaži KMPP, ochrana mláďat poľovnej zveri pred 
nepriaznivými vplyvmi - predovšetkým pred pokosením (srnčatá, zajace, hniezda 
vtákov), určovanie divorastúcich rastlín, lisovanie rastlín, výstavky v škole, 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 
 Pomoc členov KMPP pri zbere úrody, zber lesných plodov, poznávanie jedlých 
a jedovatých húb a ďalších lesných plodov, orientácia v prírode podľa prírodných 
úkazov, športovo-rekreačná činnosť. 
 

 August 
 Pomoc členov KMPP poľovníkom pri príprave a zbere objemových krmovín, 
pri oprave a ďalšom budovaní poľovníckych zariadení, športovo-rekreačná činnosť. 
 Do plánu činnosti krúžku mladých priateľov poľovníctva sa môžu zaradiť 
ďalšie činnosti podľa vynaliezavosti vedúceho krúžku, členov krúžku a podľa 
podmienok poľovníckeho združenia, prípadne školy. 
 

   

  
 


