
Boli sme veľmi úspešní. 

 

      Krúžok Mladý zoológ zakončil svoje pôsobenie v minulom školskom roku vlastne až v auguste. 

Mnohí z Vás ešte dovolenkovali, prázdniny sa blížili ku koncu a nás čakal finálový útok na prvenstvo 

v Medzištátnom kole Vedomostnej súťaže mladých chovateľov. Keďže sme boli aj jeho 

usporiadateľmi, mali sme práce plné ruky.  

     Pripravovali sme sa poctivo ešte aj pred súťažou. A oplatilo sa. Na súťaži bolo 13 odborností – 

hydina, králiky, holuby, exotické vtáctvo, ovce a kozy, kone, mačky, hlodavce, terárijné zvieratá, 

akvarijné rybičky a netradične aj psy a králičí hop. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách – do 14 

rokov a do l8 rokov.  Práce deti museli odovzdať už v máji a teraz ich čakal test, poznávanie zvierat 

a plemien zvierat, body za napísanú prácu a jej obhajoba pred porotou. Niektorí to už absolvovali 

viackrát, ale nikdy to nie je to isté. To sa presvedčí každý súťažiaci. Raz ich za jednu a tú istú vec 

chvália, inokedy to skúšajúcemu vadí. Nás teší hlavne to, že aj naše najmladšie členky tímu sa nezľakli 

a nastúpili do súťaže. Sú to naše akvaristky Zuzka Bačová a Simonka Janíková. Výdatne mi pomáhali aj 

pri ukážkach agility, keď bolo potrebné venovať sa psíkom. Na druhej strane každý rok nám odchádza 

niekto zo súťaže. Je to hlavne pre dovŕšenie veku 18 rokov . A tento rok bol problém aj s neúčasťou 

detí priamo na akcii. Jednému zmenia termín dovolenky, inému do toho vstúpi futbalový zápas, 

rodinná oslava a podobne. Sú to nepredvídané okolnosti. Ale my sme tento rok mali doslova šťastie. 

Na poslednú chvíľu sme získali nového súťažiaceho v odbornosti Exoty. A tak sme len veľmi tesne – 

o 8 bodov – porazili OV Nitra po štyroch rokoch ich absolutória.  

Výsledky súťaže:       1.miesto – Oblastný výbor Žilina 

                                     2. miesto – Oblastný výbor Nitra 

                                     3. miesto -  Oblastný výbor Topoľčany 

A kto sa o to tento rok zaslúžil? 

          Karin Buryová –          1. miesto – kožušinové zvieratá 

1. miesto – psy 

2. miesto – mačky 

          Katka Bačová –            1. miesto – mačky 

  2.miesto – terárijné zvieratá 

Júlia Jamečná               -        1. miesto – hlodavce 

                                                 2. miesto - králiky 

       Simona Janíková  -         1. miesto – akvarijné rybičky 

          Zuzka Bačová   -           2. miesto – akvarijné rybičky  

 



Starší – do 18 rokov: 

1. miesto  – exotické vtáctvo – Kováčik Pavol – končí vo veku 18 rokov 

3. miesto    - hydina – Martin Nechala – zároveň končí vo veku 18 rokov 

4. miesto -  kráíliky  - Patrik Sporiš 

 

 

 

       Ďakujem tímu pracovníkov CVČ v Kysuckom Novom Meste, ako aj deťom, ktoré na súťaž prišli – 

je to vaša zásluha a dúfam, že radosť budú mať rodičia, deti i zamestnanci aj o rok, keď pôjdeme na 

súťaž zas. Teším sa na spoluprácu aj v školskom roku 2016/2017. 

 

                                                                                 Bobáková Zuzana 

                                                                        vedúca krúžku Mladý zoológ 

 

           

 


