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Krúžok mladých priateľov poľovníctva v Alekšinciach 

 

Ako to celé začalo? 

Všetko sa to zbehlo viac menej samo. Bolo to v roku 2008, kedy som sa dozvedel, že vôbec 

takéto krúžky existujú a organizuje sa nejaká súťaž. Rýchlo som dal dohromady prvé trojčlenné 

družstvo za pomoci môjho dobrého kamaráta a spolu-poľovníka v našom PZ Patrika Moravca, 

v ktorom boli jeho dvaja synovia Patrik ml. a Danko a tretím bol ich kamarát Patrik Krivošík. Za veľmi 

krátky čas, myslím, že to bol len mesiac, som sa snažil chalanov pripraviť na okresné kolo KMMP, 

ktoré sa konalo v tom roku v Štefanovičovej. Chalani mali snahu učiť sa lebo niektoré veci išli celkom 

ľahko, ale niektoré boli zase ťažšie. Ale chceli a to bolo podstatné... 

 

Obrázok č. 1: Prvá účasť na okresom kole KMPP Štefanovičová 2008:  
zľava: JA, Patrik Krivošík, Danko Moravec, Patrik Moravec ml. a Patrik Moravec st. 

 

Výsledkom bolo, že sme v kategórii mladších jednotlivcov získali premiérové 3. miesto vďaka 

Patrikovi Krivošíkovi. Ako družstvo sme skončili na predposlednom mieste z ôsmych súťažiacich 

družstiev. Ale v tomto konkrétnom prípade ani nešlo o celkové umiestnenie, ale o to, či vôbec 

obstojíme a to sa nám podarilo, dokonca aj s menším úspechom. 

Aké bolo pokračovanie v budúcom roku ?  

Priznám sa, že som sa toho troška obával, ale bol veľmi prekvapený, aký záujem tento krúžok 

vyvolal aj medzi chalanmi, ako i v škole samotnej. Za pomoci pána riaditeľa Vindiša som v škole 

oficiálne založil Krúžok mladých priateľov poľovníctva v rámci školských krúžkov. Zrazu z 3 členov  

bolo 10 chalanov, ktorí to mysleli vážne. Tak sme sa začali stretávať častejšie aj počas celého roka – 

každú 3. sobotu v mesiaci, kde sme sa venovali vždy inej oblasti a zopakovali sme si niečo z minula. 

Hodiny som viedol na našej poľovníckej chate, takže už len to malo pre nich inú atmosféru a videl 
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som, že ich záujem nebol len „chvíľkový“. Práca už pri takom množstve detí nebola jednoduchá a boli 

to v tej chvíli chalani, ako sa hovorí v rozkvete, takže niektoré hodiny bola riadna divočina. Ale zvládli 

sme to. Človek musel byť kreatívny a vždy vedieť vymyslieť niečo nové čo ich zaujme, ako napríklad 

zbrane, tie zaujmú každého chalana...priniesť ich naživo bolo pre nich niečo úplné iné a nové...mohli 

sa ich dotknúť, vidieť ako fungujú, ktorá zbraň sa na čo používa, atď. Rok ubehol ako voda a opäť sme 

finalizovali prípravu na okresné kolo KMPP na Cabaji 2009. Bola to síce iná situácia ako v minulom 

roku, že to nebolo na poslednú chvíľu, ale pocity boli rovnaké... Ako uspejeme? Či nevyhoríme? ...  

 

Obrázok č. 2 : KMPP Alekšince 2009:  
zľava horný rad: Domino Mokošák, Patrik Krivošík, Patrik Moravec, Simon Pleva, Matúš Pleva,  

zľava dolný rad Samko Bako, Marek Bako, Erik Koštál, Danko Moravec a Andrej Vašš. 
 

V prvom momente bol pre všetkých prítomných šok, že z Alekšiniec prišli 3 družstvá!!! Potom,                   

že chalanom som dal spraviť parádne tričká  a čapice. Chalani sa už len z toho tešili ako keby vyhrali. 

Ešte rok po súťaži niektorí z nich tieto tričká nosili asi až do vtedy, pokým sa nerozpadli, resp. z nich 

nevyrástli. Samotná súťaž dopadla nad očakávanie dobre: 

Družstvo Alekšince I. v zložení: Danko Moravec, Patrik Moravec a Patrik Krivošík, skončilo na peknom 

2. mieste. V tesnom závese na 3. mieste skončilo družstvo Alekšince II. v zložení: Simon Pleva, Matúš 

Pleva a Dominik Mokošák. Našim vekovo najmladším bolo družstvo Alekšince III. v zložení: Erik 

Košťál, Samko Bako, Marek Bako a Andrej Vašš, ktoré obsadilo v konkurencii dvanástich tímov krásne 

6. miesto. Bola nám udelená aj špeciálna cena, ktorú získal celkovo najmladší súťažiaci Samko Bako. 

Celkovo sa v tom ročníku KMPP zúčastnilo 12 družstiev a 37 súťažiacich detí.  

O rok neskôr, v roku 2010, sa scenár opakoval takmer  ako cez kopírovací papier. Okresné kolo 

KMPP sa organizovalo v Nitrianskych Hrnčiarovciach za účasti 9 družstiev. Chalani boli už zabehnutí, 

vedeli čo a ako a viac menej si až vtedy človek uvedomil, čo všetko do nich dostal a už veľa vecí išlo 

ako samo. Opäť sme obsadili v rámci družstiev 2. a 3. miesto. Prvé nám ešte stále unikalo, ale v tom 

období malo PZ „Bagár“ Cabaj družstvo veľmi silné a ako sa hovorí nadupané . 
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Obrázok č. 3: KMPP Alekšince 2010:  
horný rad zľava: Matúš Pleva, Simon Pleva, Dominik Mokošák, Patrik Moravec,  

stredný rad: Erik Koštál, Danko Moravec, Marek Bako a dolný rad Andrej Vašš a Samko Bako. 
 

V roku 2011 sa podujalo naše PZ Alekšince na organizovaní okresné kola KMPP v miestom 

krásnom kynologickom areály. Možno konštatovať, že pre naše PZ to bolo niečo nové, ale stretol som 

sa s veľkou ochotou ohľadne organizačných opatrení a súčinnosti v prospech tejto akcie. KMPP sa 

zúčastnilo spolu 22 súťažiacich jednotlivcov a 7 družstiev. Malo to len jednu chybičku krásy a to tú,                

že naše družstvo opäť skončilo na 2. mieste za družstvom z Cabaja. A toto sa s nami akosi ťahalo aj 

nasledujúce roky.  

V roku 2014 sme sa opäť podujali na organizovaní okresného kola KMPP, ale už len s jedným 

družstvom, vzhľadom k tomu, že chalani vyrástli a už sú z nich stredoškoláci. Ale..........urobil som taký 

menší pokus a zostavil som tzv.“ Kinder Team“, ktorý mal vekový priemer niečo cez 5 rokov!!!!: 

Riško Ivančo ml. 4 roky, Davidko Ťapušík 4 roky a Filipko Ťapušík 8 rokov. Samozrejme išlo skôr 

o zábavu, ale môžem konštatovať, že určité vedomosti skutočne mali a bolo úžasné sledovať ako  

dokázali niektoré veci vyriešiť resp. pomenovať. Všetci traja pochádzajú z poľovníckych rodín, takže 

tie vedomosti sa na nich lepia postupne a počas celého roka a je radosť sledovať ako s tými 

informáciami narábajú. Verím, že vzťah k prírode im zostane tak ako doposiaľ, že ich čas ešte príde 

a verím v ich svetlú budúcnosť. 
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Obr. č.4.: KMPP „KinderTeam“ Alekšince 2014: 
uprostred v zelených tričkách zľava: Riško Ivančo, Davidko Ťapušík a v pozadí Filipko Ťapušík. 

 
 

 

Obr. č.5: Najmladší účastník okresného kola KMPP 2014 Alekšince 
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Prečo som sa rozhodol založiť krúžok KMMP v Alekšinciach? 

Priznám sa, v tej prvej chvíli som nad tým ani nerozmýšľal, chcel som a hotovo. Niekedy,                 

keď človek nad vecami moc rozmýšľa, tak skôr si nájde xy dôvodov prečo nie, ako hľadať spôsob ako 

to urobiť. Paradoxne som si myslel, že to bude krúžok, v ktorom budú deti z poľovníckych rodín,              

ale budúcnosť ukázala, že som sa mýlil. Boli v ňom deti aj z nepoľovníckych rodín, ktoré niekedy 

svojimi vedomosťami prevýšili aj tie s poľovníckou históriou a to chcenie bolo väčšie. Nehovorím ale, 

že u všetkých. 

V každom prípade som to bral v druhom rade ako výzvu niečo zmeniť, povýšiť poľovnícku činnosť 

nášho PZ na inú úroveň ako tzv. „dobrovoľného loveckého spolku“. Ale to som sa snažil aj inými 

akciami, či už v oblasti kynológie, atď. V každom prípade som možno využil priestor na niečo iné, pre 

čo v minulosti nebolo pochopenie. 

Aký je názor na KMPP, význam? 

V každom prípade táto činnosť, krúžky, vo všeobecnosti majú neoceniteľný význam                       

pre budúcnosť samotného poľovníctva, o ktorom sa v tomto období tak často hovorí. Viem, znie to 

ako klišé, fráza, ale je to tak. Ale na druhej strane som taktiež presvedčený, že nie všetci si to 

uvedomujeme. Práca s mládežou by mala byť nosnou činnosťou každej jednej organizačnej jednotky 

od združení, spolkov až po okresné organizácie. Len pre príklad je nemysliteľné, že okresného kola 

KMPP okres Nitra sa zúčastní 7 družstiev z toho 3 družstvá sú z jedného PZ ďalšie 2 z iného.... V tomto 

prípade sa len hráme na to, že pracujeme s mládežou a utešujeme sa, že túto prácu sme vykonali 

a urobili sme si čiarku. Ale čo ďalej, keď tieto aktuálne družstvá „zmiznú“, deti vyrastú? Zase to bude 

celé stáť na 5 poľovníckych združeniach z okresu......?! Treba si položiť otázku: Akú generáciu 

poľovníkov chceme za 10 – 15 rokov? Budú to novodobí Jágermajstri s perfektným technickým 

vybavením, pred ktorým už nič neujde, bez zábran, bez úcty, bez tradícií alebo chceme mladých 

poľovníkov telom aj dušou, ktorí si budú ctiť všetky zvyky a tradície nás, našich otcov a dedov a budú 

ich prenechávať svojim deťom?  

Ako som získal informácie a materiály ku KMPP? 

Určite základné informácie a materiály som dostal priamo v kancelárii OkO SPZ v Nitre.                  

Ale následne to, čo som nemal, som krvopotne zháňal na internete, prípadne z iných zdrojov. A ako 

viesť krúžok? ...hm, bavme sa o samoučení sa. Začiatky získavania materiálov sú ťažké, ale aj deti, 

potom pre ostatné ročníky je to pre ne dobrý základ. A hlavne vytrvať v tej činnosti i keď si treba 

uvedomiť, že všetko toto ide na úkor svojho voľného času, rodinného života a do istej miery aj 

financií. Ale netreba myslieť lebo potom sa človek k ničomu neodhodlá.  

Ako to vnímalo okolie škola, rodičia, združenie? 

Myslím, že pozitívne.. i keď sa sem - tam človek dopočul rôzne „klepi“, ale to je asi bežné pri 

každej činnosti. Nemalo to vplyv na moju činnosť, podstatné bolo to, čo hovorili na to deti a čo si 

odniesli z jednotlivých hodín a akcií do budúcna. 

Čo bolo najťažšie? 

Hovorí sa, že začať, ale to si myslím, že nebol môj prípad. Skôr udržať si chalanov, motivovať 

ich a vedieť s nimi spolupracovať lebo každý je iný a vyžaduje si zvlášť prístup. 

Aká je budúcnosť aktuálne krúžku? 

Hm...dobrá otázka. Budem určite pracovať s tými najmenšími, kde teda vidím aj svojho 

nasledovníka, syna Riška a uvidíme. Možno je to ešte ťažšia cesta ako tá predchádzajúca, ale ako som 

povedal, je výzva a tie mám rád. 

                                                          Mgr. Richard Ivančo 


