ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE
KRÚŽKOV MLADÝCH PRIATEĽOV PRÍRODY A POĽOVNÍCTVA
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva školstva SR
č. 23/2017 o súťažiach
Článok 1
Charakteristika súťaže a jej poslanie
(1) Súťaž Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva pod gesciou Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej
len SPZ), so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, vznikla a nepretržite funguje od roku 1974 ako výchovnovzdelávacia 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 súťaže má zameranie na poznanie prírody rovnakým pomerom ako na poznanie poľovníckej činnosti.
(2) Poslaním súťaže je:
a) motivovať deti a mládež k zmysluplnému využívaniu voľného času v prírode,
b) viesť a rozvíjať prírodovedné nadanie a sebavzdelávanie v ochrane a poznávaní prírody,
c) 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,
d) prispievať k výmene skúsenosti sprevádzajúcich pedagógov zúčastnených škôl.
Článok 2
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií
(1) 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.
(2) Súťaže KMPPP sú v prvotnej fáze uskutočňované na okresných, resp. regionálnych úrovniach v pôsobností
organizačných zložiek SPZ.
(3) 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.
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(4) Súťaží sa v dvanástich disciplínach:












Teoretický test
Stopy zveri
Rastliny, dreviny
Kynológia
Názvoslovie zbraní
Zoológia
Zvuky zveri
Poľovnícke zariadenia
Strelectvo
Azimut
Športová disciplína
Článok 3
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a odborných komisií

(1) KMPPP sa organizuje na školách ako záujmový krúžok a/alebo v pôsobnosti okresnej (regionálnej) organizácie
SPZ jednotne podľa tohto organizačného poriadku a podľa aktuálnych propozícií.
(2) KMPPP na okresných (regionálnych) úrovniach riadia príslušné odborné komisie.
a) Členovia odborných komisií sú spravidla členovia Osvetovej komisie OkO (RgO) SPZ, vedúci krúžku, alebo
aj iní určení skúsení členovia z radov poľovníkov, alebo učiteľov základných škôl, resp. gymnázií.
b) Členstvo v odborných komisiách je čestné a dobrovoľné.
c) Odbornú komisiu riadi jej predseda. Predsedom odbornej komisie je predseda Osvetovej komisie OkO (RgO)
SPZ.
d) Odborné komisie pracujú podľa Organizačného poriadku KMPPP a organizačných pokynov usporiadateľov
na prípravu súťažiacich.
e) Predseda odbornej komisie každoročne zhodnotí výsledky jemu podliehajúceho kola súťaže a činnosť
komisie. Správu predkladá na príslušný okresný úrad v sídle kraja (ďalej len „OÚ“) a Osvetovej komisii SPZ.
f) Úlohou odbornej komisie je riadiť a organizačne zabezpečiť okresné kolo súťaže KMPPP podľa
organizačného poriadku a pokynov súťaže KMPPP pre príslušný ročník, oboznámiť súťažiacich s výsledkami
hodnotenia a s riešením úloh a vyhodnotiť výsledky súťaží.
g) Odborná komisia zabezpečí utajenie súťažných otázok v jednotlivých disciplínach, ako nevyhnutnej
podmienky regulárnosti súťaže.
h) Odborná komisia rieši prípadné sťažnosti súťažiacich a ich vedúcich krúžkov v súvislosti s príslušným kolom
súťaže.
i)

Organizátor súťaže zabezpečuje archiváciu testov a kontrolných listov 1 rok od trvania súťaže.

(3) Celoštátne kolo KMPPP:
a) Organizačným a finančným zabezpečením celoštátneho kola je poverený Slovenský poľovnícky zväz a
okresná (regionálna) organizačná zložka SPZ.
b) Celoštátne kolo sa organizuje každoročne a spravidla na inom mieste, v pôsobnosti okresnej (regionálnej)
organizačnej zložky SPZ.
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c) Organizátor zabezpečuje:
- technické pomôcky podľa Organizačného poriadku a propozícií k jednotlivým disciplínam, - vlastných
rozhodcov k jednotlivým disciplínam,
- kontrolný list súťažiaceho, do ktorého rozhodcovia zapisujú hodnotenie a súťažiaci svoje odpovede.
d) Do organizácie súťaže môžu byť, na základe dohody s príslušnou odbornou komisiou, zapojené aj iné odborné
subjekty.
e) Za odbornú úroveň súťaže je zodpovedná odborná komisia. Tvoria ju spravidla predseda Osvetovej komisie
(OsK) SPZ, tajomník OsK SPZ, vedúci krúžku a dobrovoľne členovia OsK SPZ.
f) Funkčné (volebné) obdobie predsedu a členov je päťročné. Úlohou odbornej komisie je:
1. Stanovovať termíny konania celoštátneho kola súťaže KMPPP.
2. Riadiť priamo alebo prostredníctvom odborných komisií priebeh okresných (regionálnych) kôl súťaží
KMPPP a po obsahovej stránke zabezpečovať celoštátne kolo súťaže KMPPP.
3. Organizovať a zabezpečovať prípravu úloh, autorské riešenia a hodnotenia všetkých disciplín.
4. Usmerňovať činnosť okresných odborných komisií KMPPP.
5. V spolupráci s príslušnými OÚ a školskými zariadeniami propagovať, vydávať texty pre internú potrebu
KMPPP, metodické materiály a doplňujúcu záujmovú literatúru na pomoc učiteľom a žiakom, spolupracovať
s inými odbornými subjektmi a organizáciami.
Článok 4
Súťažné podmienky, zadania, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov
(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.
(3) Max. počet bodov pre jednotlivca je 140 bodov a max. počet bodov u družstva je 420 bodov.
(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 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.
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(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.
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.
(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 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.
Článok 5
Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže na celoštátnej úrovni
(1) Organizátor súťaže:

Slovenský poľovnícky zväz – ústredie
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
tel. číslo: 02/57 20 33 11
e-mail: sekretariat@polovnictvo.sk
IČO: 00178144
DIČ: 2021246689
Bankové spojenie: SK51 1100 0000 0026 6208 0002

(2) Odborný garant:

Ing. Tibor Lebocký, PhD.
prezident Slovenského poľovníckeho zväzu
e-mail: t.lebocky@gmail.com

(3) Kontakt:

PaedDr. Imrich Šuba, PhD.
výkonný riaditeľ Kancelárie SPZ
tel.: 02/57 20 33 11-12
e-mail: spz@polovnictvo.sk
Článok 6
Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži a rámcový postupový kľúč

(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.
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(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
 súťažiť čestne, v zmysle zásad fair-play.

ukončenia,

(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.
Článok 7
Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov súťaže
(1) Pri organizovaní okresných (regionálnych) kôl musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnostné a
hygienické zásady platné pri práci s deťmi a mládežou.
(2) Za bezpečnosť a hygienu počas jednotlivých kôl zodpovedá:
a) na okresnom (regionálnom) kole predseda odbornej komisie a odborná komisia OkO
(RgO) súťaže KMPPP,
b) na celoštátnom kole organizátor podujatia a hlavný rozhodca.
(3) Súťaže sa zúčastňujú členovia KMPPP poistení prostredníctvom poistníka SPZ. Všetci členovia súťaže KMPPP
sú poistení poistníkom SPZ na náklady miestne príslušnej OkO/RgO SPZ.
Článok 8
Odborná príprava žiakov na okresnú a celoštátnu súťaž
(1) Na okresnú (regionálnu) súťaž sa žiaci pripravujú s odbornou pomocou pedagógov prípadne s pomocou odbornej
komisie OkO (RgO) SPZ pre KMPPP.
(2) Odborné komisie OkO (RgO) môžu organizovať v spolupráci s OÚ a poverenými CVČ semináre pre žiakov,
učiteľov a vedúcich krúžkov.
(3) Odborná komisia OsK SPZ zorganizuje raz za 5 rokov v rámci finančných možností rozpočtu seminár resp.
sústredenie pre žiakov, učiteľov a vedúcich krúžkov.
(4) Napriek účasti žiakov na sústredeniach sa vyžaduje od žiaka aj samoštúdium počas celého obdobia.
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Článok 9
Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov
(1) Finančné prostriedky na zabezpečenie jednotlivých kôl súťaží a s tým spojených činností sa zabezpečujú
z prostriedkov organizátora súťaže.
(2) Organizátor súťaže vedie účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov tak, aby poskytovala prehľad
o vynaložených finančných prostriedkoch uvedených v rozpočte.

Článok 10
Schválenie a účinnosť
(1) Znenie organizačného poriadku KMPPP bol prerokovaný a schválený Radou SPZ dňa 29.05.2018.
(2) Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 8.
októbra 2018 pod číslom 2018/4604:62-10E0 s účinnosťou od 9. októbra 2018.
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