
Posledné akcie krúžku Mladý zoológ v školskom roku             

                                              2014/2015. 

 

Výlet do Jasnej – agility psov. 

V sobotu 30.5.2015 – hotel GRAND 

          Pod vedením trénera agility p. Krátkeho sme ukázali, čo sme sa za rok v krúžku 

Mladý zool´og naučili. Karin Buryová sa popasovala s dobermankou Alphou a nakoniec 

dostala pochvalu za výkon. Vylúžili sme si pozvanie na najmenej 3-dňový pobyt vo 

výcvikovom stredisku Agility pri Bratislave . Pre nedostatok voľných termínov sme zatiaľ 

túto pozvánku nevyužili, ale určite si to nenecháme ujsť. 

 

FAUNA FEST Žilina – 29. – 31. 5. 2015   

V obchodnom dome MIRAGE, ul. A.Hlinku 7, Žilina 

Výstava akvárijných rybičiek, terárijné zvieratá. 

Vstup zdarma. 

 

Rajecký krásavec – 22.8.2015 

Námestie SNP v Rajci 

    Takáto príležitosť sa nemôže nechať bez povšimnutia. Opäť sa prihlásila Karin Buryová 

s Alphou. A neobišla naprázdno. Vo veľmi silnej konkurencii takmer 30 psov ju vybrali ako 5. 

najkrajšiu kríženku. Skoda, že Karin nevyužila možnosť súťažiť aj v súťaži „Najkrašia veľká 

sučka“, pretože jej Alpha má oboch rodičov plemena doberman a je typickou 

reprezentantkou svojho plemena. Na budúci rok budeme skúsenejší, a tým aj „múdrejší“. 



Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste 

pripravilo na leto viacero akcií.  

Boli to hlavne dovolenkové pobyty detí v Chorvátsku, na Slovensku, prímestské tábory Túlavý 

autobus, tábor mladých diačikov,  ale krúžok Mladý zoológ čakala celoštátna Vedomostná 

súťaž mladých chovateľov v Zarnovici. Na súťaž postúpilo z oblastného kola v máji 8 

súťažiacich, reprezentovať nás mali s 10 prácami. Nakoniec sa súťaže zúčastnilo 7 detí 

a obhajovali 8 prác. Všetci sa veľmi tešili s dobrých umiestnení – 1. miesto Karin Buryová 

v odbornosti Kožušinové zvieratá a  Mačky, 1. miesto Julka Jamečná v odbornosti Hlodavce, 

1. miesto Katka Bačová a Terárijné zvieratá, to boli deti do 14 rokov. Starším sa už tak veľmi 

nedarilo, konkurencia bola silná a len 1 bod pripravil o  2. miesto nášho hydinára Martina 

Nechalu,    ale pohár za 3. miesto konečne dostal. Výborné vedomosti ukázala opäť 

koníčkárka Evka Suchárová, ale jej práca sa komisii „nepáčila“ a nakoniec skončila na 3. 

mieste.  V odbornosti Mačky získala Katka Lehocká 2. miesto. Oblastný výbor SZCH tak vďaka 

mládeži z Kysuckého Nového Mesta obhájil už po tretí raz 2. miesto v súťaži 8 oblastných 

výborov.  

Na budúci rok organizujeme súťaž v Žiline. Veríme, že sa do súťaže zapojí viac detí 

a preklenieme tú medzierku, ktorá nás delí od prvenstva. 

26. a 27. Medzinárdná výstava mačiek - Žilina 

29. a 30. augusta 2015 sme vystavovali naše domáce mačičky na výstave v Ziline v OD 

Mirage. Akcie sa zúčastnila Karin Buryová s dlhosrstou domácou mačičkou Shadow a oba 

dni získala 1.miesto a je bohatšia o krásne kokardy, medaily a poháre. Katka Bačová sa na 

akciu tešila, ale prázdninový pobyt u babky jej nedovolil osobne prísť na výstavu. Tak sme 

vystavili jej mačičku Ajšu a tá obsadila krásne 3. miesto. Porazila svoju mamu Ang Akong 

Gugma. Najbližšia výstava bude o pol roka a tam zas chceme ísť a bojovať o krásne 

umiestnenia. 

 

 

 

 

 

 



A ako si predstavujeme prácu v krúžku Mladý 

zoológ v školskom roku 2015/2016? 

 

        Krúžok by sa mal zamerať na písanie odborných prác o zvieratách. K tomu je potrebné 

vytypovať si cieľ práce a sledovať zvieratá na určité obdobie, vyhodnotiť sledovanie a zistené 

poznatky zapísať. V krúžku sa budeme viac venovať učeniu. Každý máme radi iné druhy 

zvierat, takže deti vopred budeme informovať, aký druh bude v centre pozornosti v ktorom 

týždni. V soboty a nedele sa koná veľa akcií so zvieratkami v rôznych mestách. Keďže deti 

majú cestovanie zadarmo, ak majú vybavené preukážky, využívame túto možnosť 

a navštevujeme burzy zvierat, výstavy psov, mačiek, hydiny, králikov, exotov, akvarijných 

rybičiek, terárijných zvierat. V nedeľu dopoludnia v čase medzi 9,00 hod a 11,00 hod. 

cvičíme za priaznivého počasia v záhrade kina na Hviezdoslavovej ulici v KNM so psíkmi – 

učíme ich ovládateľnosti, skákanie cez prekážky, hráme sa s nimi, aby sa nebáli. V poslednom 

čase organizujú psíčkari v okolí výstavy psíkov bez preukazu pôvodu. Tam nesmieme chýbať. 

Veď nie je nič ľahšie, ako začať vystavovať svojho psíka a postupne ho učiť rôzne cviky, 

ktoré potešia oko návštevníkov súťaže. Posledný septembrový víkend sa organizuje 

v Kysuckom Novom Meste výstava SZCH. Tu deti pomáhajú pri organizácii výstavy hydiny, 

králikov, holubov a exotov. Môžu od piatku do nedele pod dozorom dospelých kŕmiť 

a napájať všetko, čo sa im zapáči.  

        Pozývame preto všetky deti so záujmom o chov zvierat. Príďte medzi nás a naučte sa 

o svojich miláčikoch čo najviac. Hľadáme odvážlivcov, ktorí sa neboja predvádzať seba 

a svoje zvieratá. Poznáte druhy a plemená zvierat? My Vás to naučíme poznať. Množstvo 

obrázkov, besied s odborníkmi, prehliadok a výstav – tam sa to spolu budeme učiť.  

      Od októbra do mája je pre náš krúžok krátky čas. Často sa stretávame aj cez prázdniny . 

Naša práca si vyžaduje každodennú prácu so zvieratami. Učí deti zodpovednosti, šikovnosti 

pri zaobchádzaní so zvieratami. Tak sa tešíme na  Vás i Vaše zvieratká. 

 

        Príďte sa prihlásiť : do 14.9.2015 aj so vzdelávacím 

poukazom 


