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AKTUÁLNE
Naši zástupcovia na Majstrovstvách sveta vo Walese 21.7.2010 sa
umiestnili takto: Ján Hankovský 45. miesto, Rastislav Kubek 46.
miesto. Srdečne blahoželáme! Podrobnosti budú uvedené na www.
zchok.sk a v čísle 3/2010.

Zväz chovateľov oviec a kôz
Vás srdečne pozýva
na

OVENÁLIE 2011,
ktoré sa uskutočnia
v AMFITEÁTRI VÝCHODNÁ

12. júna 2010/nedeľa/
od 10,00 hod

Sprievodné akcie:
Výstava oviec a kôz, ovčiarsky gazdovský
dvor – predaj ovčích syrových špecialít,
súťaž o najlepší ovčí syr,
III. majstrovstvá Slovenska
v ťahaní syrovej nite,
ukážky pasenia a strihania oviec,
ukážky výroby syra, súťaž
vo varení gulášu,
folklórne vystúpenia.

Podrobnosti na

www.zchok.sk
Príďte podporiť naše spoločné sviatky
ovčiarov Slovenska aj s rodinami
a pozvite aj priateľov.
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Vážení chovatelia, priaznivci chovu oviec a kôz

Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva ZCHOK
V tomto období je práve rok od
konania Výročnej členskej schôdze
ZCHOK, na ktorej bolo zvolené nové
predstavenstvo, kontrolná komisia, predseda podpredseda ZCHOK.
Rok 2010 bol z pohľadu chovateľov
oviec veľmi náročný. Bolo to najmä
z dôvodu enormne vysokých zrážok,
ktoré na mnohých miestach dosahovali dvojročný úhrn. Suchý rok je zlý
– chýba pastva v lete a objemové krmivá na zimné kŕmne obdobie. Mokrý
rok je vraj ešte horší. Pastvy je v lete
dostatok, ba až prebytok ale o kvalite sa nedá hovoriť. Je problém, čo to
uchytiť z poľa na zimu. Zhoršený zdravotný stav oviec spôsobený častým
krívaním vyžadoval od ošetrujúceho
personálu mnohonásobné ošetrovanie paznechtov oviec. Chodivosť,
príjem krmív boli nedostatočné, čo sa
prejavilo na úžitkovosti bahníc produkujúcich mlieko a tým aj na zhoršení ekonomiky chovu oviec.
I napriek spomenutým problémom došlo v roku 2010 v porovnaní
na rok 2009 k zvýšeniu stavov oviec
a kôz, čím sa naše odvetvie ako jediné z odvetví ŽV môže pochváliť. Počet
chovaných oviec sa tak priblížil k číslu
407 000 kusov a kôz 38 000 kusov. Ovce sa chovajú na viac ako 7 400 a kozy
na viac ako 2 200 farmách.
ZCHOK eviduje 295 členov a predstavenstve pracuje 13 členov. Našu
činnosť kontroluje 3-členná kontrolná komisia. Chovatelia organizovaní
v ZCHOK chovajú 53% z celkového
počtu oviec a kôz, čo predstavuje
215 180 ks oviec 1 786 ks kôz. Pred
predstavenstvom ZCHOK stála neľahká úloha, veď podpora - financovanie plemennej knihy zväzu bola
vo výške 92 000 €, kým v roku 2009
bola 146 927 €, čo je o 54 927 € menej. I napriek 37% - nému poklesu
podpory na plemennú knihu prijaté
hlavné úlohy boli splnené za čo patrí
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poďakovanie každému členovi predstavenstva, kontrolnej komisie ako aj
všetkým radovým členom, ktorí sa podieľali na organizácii podujatí usporiadaných ZCHOK.
Medzi naše hlavné podujatia patrili organizovanie nákupných trhov
na plemenné barany a capy, oslavy
ovčiarstva Ovenálie 2010 – 2. ročník osláv konaných na amfiteátri vo
Východnej, výstava zvierat v Kamenici, účasť na Národnej výstave hospodárskych zvierat v Nitre počas AX
2010, vzdelávacie aktivity a školenia
k správnej výrobnej praxi (HACCP) na
mlieko a mäso, vydávanie odborného
chovateľského časopisu Chov oviec
a kôz, slávnostné ukončenie pastevnej sezóny – oslavy Demetra a mnohé
iné. Cieľom a poslaním ZCHOK je všestranná podpora efektívneho rozvoja
chovu oviec a kôz, kde prostredníctvom šľachtenia a plemenitby sa zabezpečuje kvantitatívny i kvalitatívny
nárast úžitkových parametrov chovaných plemien oviec a kôz smerujúcich
k zabezpečeniu ekonomiky chovu. Je
paradoxom, že pri náraste početných
stavov oviec a kôz klesá potreba plemenných baranov a capov. Kým v roku
2008, 2009 bolo do plemenitby zaradených 1 972, resp. 1 561 plemenných baranov ich počet v roku 2010
klesol na 1 171 kusov. Podobný vývoj
má aj počet novozapísaných zvierat
do PK za roky 2008, 2009 a 2010,
kde ich počet má klesajúcu tendenciu z 12 462, 10 651 na 9 005 kusov
v roku 2010. Počty kontrolovaných
chovov zostávajú rovnaké na úrovni
120 chovov, ale hlavne z ekonomických dôvodov a z nižšieho záujmu
o plemenné barany a capky, ťažkosťami pri ich predaji ako aj zvyšovaním
rôznych poplatkov a na druhej strane
znižovaním podpôr na VDJ, LFA dochádza k znižovaniu počtu chovaných
zvierat v ŠCH a RCH.
V ďalšom období máme záujem
o pokračovanie v kurzoch spracovania
vlny, z ktorých prvé dva už uskutočnené kurzy mali veľký úspech. Tiež
bude Zväz organizovať kurz spracovania mlieka pre začiatočníkov v Liptovskej Lúžnej /5.5.-8.5.2011/. Tieto
školiace činnosti rozšírime aj o kurzy
spracovania mäsa. Pod hlavičkou Zväzu budeme organizovať aj školenia
výcviku pastierskych psov, sériu školení s veterinárnou, výživárskou problematikou a samozrejme sa budeme
venovať aj otázke šľachtenia a plemenitby. Chovateľom chceme vychádzať

v ústrety aj hromadným zabezpečovaním materiálov, krmív a iných potrieb.
Táto činnosť je reakciou na požiadavku vyslovenú na členskej schôdzi.
Finančná podpora pre ZCHOK na
vedenie PK v roku 2011 predstavuje
čiastku 67 700 €, čo je o 24 300 € menej ako v roku 2010. Organizácia práce ZCHOK, zasadnutia orgánov zväzu
boli zvolávané podľa potreby, podľa
plánu práce a všetky činnosti zväzu
vychádzali z finančných možností.
Myslím si, že v roku 2010 sa v zväze
urobilo dosť práce, dostatočný počet
podujatí, školení, stretnutí chovateľov. Verím, že boli prínosom pre širokú chovateľskú verejnosť. Za rok 2010
ZCHOK dosiahol vyrovnaný hospodársky výsledok s miernym 611 € ziskom.
17. apríla 2011 sa Liptovskom
Hrádku konala VČS, ktorá bola zároveň volebnou členskou schôdzou a to
z podnetu jedného nášho člena, ktorý vyslovil nespokojnosť s priebehom
volieb na VČS 2010. K tomuto vzniesol
námietku, ktorá vyústila k žalobe na
Okresnom súde v Banskej Bystrici.
Keďže naše návrhy neboli zo strany
žalobcu akceptované a nebola ochota pristúpiť k mimosúdnej dohode,
členovia predstavenstva a kontrolnej
komisie abdikovali na svoje funkcie
a boli vykonané nové voľby do orgánov zväzu. Za predsedu bol opätovne
zvolený Ing. Igor Nemčok, za podpredsedu Eduard Janíček, za predsedu kontrolnej komisie Ing. Július
Habovštiak. Bolo zvolené 13 členné
predstavenstvo a 3 členná kontrolná
komisia. Členovia orgánov zväzu boli
demokraticky zvolení a touto cestou
im chcem popriať aby pod ich vedením práca zväzu naďalej napredovala,
aby sme spoločne pokračovali v začatom úsilí teraz už nie len o rozvoj ale
hlavne o zachovanie ovčiarstva a chovu kôz na Slovensku. Odchádzajúcim
členom predstavenstva a kontrolnej
komisie týmto ďakujem za ich prácu
v orgánoch zväzu, za ich fundovaný
prístup pri riešení úloh, obetavosť
a nasadenie plniť im určené úlohy.
Všetkým členom zväzu, ale ja chovateľom, ktorí nie sú našimi členmi aby
tento chovateľský rok bol úspešnejší
ako ten predchádzajúci. Sme po období predaja veľkonočných jahniat,
od ktorého sme všetci očakávali, že
predajné ceny jahniat budú vyššie ako
v roku 2010. Predaje jahniat tomu nasvedčovali, k spokojnosti je však ešte
stále ďaleko..
Mám veľké obavy ako sa vyrieši

problém okolo Potravinového kódexu a s tým pre nás súvisiaci problém
bryndze. Bolo by veľkou chybou,
keby bol kódex zrušený. Tým by boli
odstránené prekážky – limity podielov ovčej zložky syra v bryndzi,
ktoré doposiaľ zaväzovali výrobcov
dodržiavať stanovené množstvá ovčej hrudky v bryndzi. Hlavným produktom z chovu oviec je ovčie mlieko
určené na výrobu ovčieho hrudkového
syra a ten ďalej na výrobu bryndze.
Ak nebude potrebný ovčí hrudkový
syr, resp. surové ovčie mlieko, čo potom chovatelia 260 000 ks dojných
oviec pri ročnej produkcii cca 25 mil.
l mlieka, budú s ním robiť. Spracovatelia ovčieho mlieka budú nútení
znížiť výkup mlieka o jednu polovicu
až dve tretiny a urobia všetko pre to,
aby prežili. Cena ovčieho mlieka tým
samozrejme pôjde dole. Nakoniec ako
vždy doplatí na to chovateľ – producent mlieka. Mnohí z nich nebudú
schopní sa prispôsobiť vzniknutej
situácii a ukončia svoju činnosť. Tí,
čo chcú pracovať ďalej majú len dve
možnosti spracovať a predať všetku
produkciu ovčieho mlieka konečnému
spotrebiteľovi alebo znížiť stav oviec
na ekonomicky únosnú mieru a tým
zároveň upraviť aj počet zamestnancov. Spravidla tam kde je dnes 6
zamestnancov budú stačiť traja. Pri
počte cca 400 salašov to bude 1 200
ďalších nezamestnaných a v mnohých
prípadoch aj neprispôsobivých ľudí,
ktorí padnú do sociálnej siete. Myslím
si, že oveľa jednoduchšie je dodržať
nariadenia Potravinového kódexu pri
zabezpečení kontroly domácich výrobcov – kvality ich vyrábanej bryndze. Podľa slov ústredného riaditeľa
ŠVPS SR budeme mať v krátkej dobe
prístroj na diagnostikovanie zložiek
ovčej a kravskej v bryndzi. Chybovosť
je do 5% a pri porušení deklarovaných hodnôt je postih jasný. Zároveň
však existuje nariadenie, podľa ktorého kto dováža bryndzu do SR jej
parametre musia byť zhodné s našou
bryndzou, tak ako stanovuje kódex.
Ak niekto dováža bryndzu, ktorá sa
len nazýva bryndzou, ale nemá s ňou
nič spoločné, treba to zakázať. Nie je
to nič zlé, je to len na ochranu domáceho spotrebiteľa. Myslím si, že chovatelia dojných oviec si uvedomujú
vážnosť situácie v prípade takéhoto
rozhodnutia a zaujmú jednoznačný
postoj na podporu chovateľstva oviec
a zachovanie výroby bryndze, tak ako
to bolo doposiaľ.
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PREDSTAVUJEME

Nové Predstavenstvo Zväzu chovateľov
oviec a kôz na Slovensku-družstvo
Eduard Janíček

Ing. Igor Nemčok

podpredseda predstavenstva

- predseda predstavenstva ZCHOK
na Slovensku-družstvo

Vek 50 rokov.
OVISFARMA s.r.o Považská Bystrica
Absolvent SPŠH Ivanka pri Dunaji.
Môj profesijny život nevedomky
ovplyvnil Jozef Loduha, podpredseda JRD Púchov , keď mi po základnej vojenskej službe povedal:“Na
hydinársku farmu už nepôjdeš, potrebujeme ťa pri ovciach“. Popri
hlavnom zootechnikovi Ing. Jánom Miškovičovi som sa zaúčal do tajov chovu oviec hneď pri 1 000 ks stáde.
Po troch rokoch pôsobenia na družstve v Púchove si ma vyhliadol
Ing. Štefan Liška, vtedajší riaditeľ Vedecko-výrobného združenia
pre chov oviec na Slovensku a nasmeroval ma do JRD, neskôr Agrokombinátu Liptovská Osada, na Vedecko-výrobné združenie pre
chov oviec, kde som bol zodpovedný za rozvoj chovu oviec v Stredoslovenskom kraji. Na tomto pôsobisku ma najviac ovplyvnil JUDr.
Paučula a to najmä novátorským spôsobom v podnikaní v chove
oviec .
Moju prácu ovplyvňovalo veľa významných osobností z poľa vedy,
výskumu a školstva. Nedá mi nespomenúť ovčiarskych nadšencov
a odborníkov : Prof. Vrzguľa, Prof. Bíreš, MVDr. Andráško, MVDr Balaščák, Prof. Gajdošík, Doc.Ghyarmathy, Prof. Laurenčík, Ing. Malík,
Ing. Masár, Ing. Mikuš , Vendo Longauer, pán Kráľ, Doc. Margetin,
Ing. Prekopová, Ing. Krčal, Ing. Herian, Ing. Števonka, Ing. Michalík , Ondrej Baran, pán Zubčák , Zubrický a mnoho ďalších , ktorým
som veľmi vďačný za to, čo som dosiahol v profesijnom živote.
Nie vždy sa darilo, ako by som si prial, ale nakoniec som zakotvil
v Považskej Bystrici, kde sa mi podarilo zohnať priestory pre chov
oviec . Z počiatočných 180 ks oviec, v dnešnej dobe chováme cca
540 ks oviec plemena cigája, ktoré sú v rozmnožovacom chove.
Obhospodarujeme 254 ha pôdy. OVISFARMA, ako rodinná farma,
dosiahla úspechy v súťažiach a v prezentácii ovčích syrov na podujatiach v Turčianskych Kľačanoch, Pribyline a vo Východnej. Veľmi
výrazným pomocníkom v tomto mojom „koníčku“ je manželka Danka, ktorá každú novátorskú myšlienku podporuje. Nebolo to inak
ani pri zostavovaní scenára Ovenálií vo Východnej, alebo uskutočnenia propagačnej akcie Zo salaša do mesta.
V predchádzajúcom volebnom období som bol členom predstavenstva ZCHOK a mojim hlavným cieľom bolo zviditeľniť ovčiarstvo
v očiach verejnosti. Bol som pri zrode samostatných ovčiarskych
slávností – Ovenálie – slávností, ktoré sa veľmi vydarili a na ktoré
som hrdý.
Mojim osobným cieľom v tomto volebnom období bude najmä propagácia výrobkov z chovu oviec, hlavne propagácia ovčieho mäsa
a jeho zvýšenie spotreby na obyvateľa.
Jedno je isté, ak by každý obyvateľ Slovenska zjedol 0,20 dkg jahňacieho mäsa, nemuseli by sme mať problémy s vývozom a celú produkciu by sme zjedli doma.
Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným členom
ZCHOK za dôveru pri hlasovaní a chcem Vás uistiť, že budem naďalej
obhajovať záujmy ovčiarov.
telefón: 0905320439
email: oviscap@px.psg.sk
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Vzdelanie:
1972-1976- SPTŠ Brezno,odbor pestovateľ-chovateľ
1976-1981- Vysoká škola poľnohospodárska
v Nitre, Agronomická fakulta-odbor zootechnický
Pracovné skúsenosti:
1981 - 1983 -Jednotné roľnícke družstvo Medzibrod, strediskový zootechnik
1983 - 1985 -ďalšia vojenská činnosť,Vojenský útvar Brezno
1986 -1999 -Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča,hlavný zootechnik,podpredseda družstva
1999 - Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča, predseda družstva
Od svojho detstva spolu s rodičmi som často navštevoval prevádzky Roľníckeho družstva v Medzibrode, odkiaľ pochádzam. Už vtedy som sa zaujímal o chov zvierat a živočíšnu výrobu. Táto moja záľuba sa stala neskôr
mojím povolaním, ktorému som verný až dodnes. Zaujímal som sa zvlášť
o chov hovädzieho dobytka a oviec, ktoré chovám od 80 – tych rokov.
Posledných 5 rokov som sa zameral na chov čistokrvných oviec plemena
východofrízske, ktoré chovám v počte 20 ks a mám schválený šľachtiteľský chov, a plemena lacaune, v ktorom som začal nákupom plemenných
jahničiek a dnes mám schválený rozmnožovací chov.
Od ukončenia vysokej školy som prešiel funkciami od strediskového zootechnika, hlavného zootechnika, podpredsedu až predsedu družstva. Tu
som mal možnosť zdokonaliť si svoje riadiace a organizačné schopnosti.
Vediem Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča, ktoré patrí v rámci svojho obvodu k popredným poľnohospodárskym podnikom v dosahovaní ako
parametrov úžitkovosti tak aj ekonomických výsledkov.
telefón:0905459401
email: rdhron@rdhron.sk

Ing. Peter Angelovič
Nar. 21. 5. 1975 v Lipanoch
Ženatý, dve deti- Lukáš a Patrik,
manželka Martina Angelovičová
ZŠ absolvoval v Lipanoch a v Šarišských Dravciach.
Stredoškolské vzdelanie ukončil maturitou na SOU-poľnohospodárskom
v Lipanoch.
Vysokoškolské vzdelanie získal vo VA SNP Liptovský Mikuláš v odbore Manažment riadiacich systémov.
Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v OSR SR vo funkcii Veliteľ
výcvikovej roty u 5 delostreleckej brigády v Jelšave do roku 2001.
Po nestotožnenísa s profesionalizáciou armády svoje pôsobenie
v OSR SR ukončil v roku 2003 na dnes už neexistujúcej Vojenskej správe v
Prešove.
V roku 2003 sa vrátil k svojej stredoškolskej profesii na farme v Kamenici
kde sa venuje chovu oviec a HD v počte 1505 ks oviec a 27 ks HD.
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Ing. Jarmila Dubravská, PhD.

Ing. Ján Dvorjak

Narodila som sa 2. júla 1971
v Žiari nad Hronom.

Narodil som sa 22.7.1962 v Prešove.

Každé prázdniny som prežila na vidieku u
svojich starých rodičov a vzťah k zvieratám
som zdedila práve od nich. Dedičko pracoval
až do svojej smrti ako zootechnik a jeho rady
ma sprevádzajú po celý môj život. Pri výbere vysokej školy som teda vedela,
čo chcem študovať.
Vysokú školu poľnohospodársku v odbore zootechnik a pri ročnej špecializácii „Marketing a management“ v Nitre som skončila s červeným diplomom v roku 1994. Po úspešne zložených skúškach som začala študovať špeciálnu zootechniku so zameraním na chov kôz na dennom doktorandskom
štúdiu v Nitre.
Od roku 1997 som prešla na externé štúdium a začala som učiť špeciálnu
zootechniku, chov oviec, chov kôz a zahraničných študentov chov kôz v
anglickom jazyku. Letné prázdniny som ako študentka, neskôr ako doktorandka trávila na farmách v Slovensku a v zahraniční s rôznym zameraním
pre získanie praxe. A tak som prešla rôznorodou praxou: zber jahôd a drobného ovocia, ošetrovnie kvetov, orba, zvážanie sena, chemické ošetrovanie
rôznych plodín, dojenie kráv, prasenie prasníc, ošetrovanie ciciakov, pasenie oviec, kôz a koní. V roku 1999 som úspešne ukončila doktorandské štúdium a získala som titul PhD. Vďaka skúsenostiam, jazykovým znalostiam a
vytrvalosti som sa v roku 2000 dostala na študijný pobyt do Austrálie, pre
mňa „ovčiarskeho neba“.
Po takmer roku som sa vrátila na Slovensko s novým elánom, skúsenosťami
a vedomosťami. Ponuku pracovať na vtedajšom Ministerstve pôdohospodárstva SR som brala ako výzvu. Na začiatku som v roku 2001 začala pracovať
na referáte pre chov oviec a kôz, potom som zastupovala riaditeľa odboru,
neskôr som bola generálnou riaditeľkou sekcie poľnohospodárstva.
Za osobný úspech považujem výsledok predvstupových rokovaní pre oblasť
ovce, kozy, keď sa nám podarilo získať finančné prostriedky pre viac ako 405
700 oviec a kôz (len samice) pri vtedajšom počte samíc pod 300 tisíc. kusov.
Lepšie podmienky sa nepodarilo získať pri žiadnom inom druhu zvierat. Viac
ako rok som pracovala ako riaditeľka na Výskumnom ústave trávnych porastov a horského poľnohospodárstva. Som presvedčená, že Slovensko má
vhodné prírodné podmienky na chov oviec a kôz, ale nesmieme zabúdať na
kvalitu trávneho porastu. V súčasnosti pracujem ako štatutárna zástupkyňa
– tajomníčka Republikovej rady Slovenského zväzu chovateľov. Od ukončenia vysokoškolské štúdia externe prednášam na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave. Zároveň udržiavam kontakt s chovateľmi a organizáciami nielen doma, ale aj v
zahraniční (Česká republika, Poľsko, Srbsko, Ukrajina), lebo som presvedčená, že len spoluprácou môžeme zlepšiť chovateľské výsledky.
V súčasnosti organizujem v spolupráci s chovateľmi a významnými odborníkmi v oblasti chovu a spracovaní živočíšnych produktov praktické školenia pre chovateľov oviec a kôz.
Kontakt: e-mail: szch.tajomnik@stonline.sk,
mobil: 0905 713 729

Ing. Jozef Eštočin
Predseda RD Majdan Litmanová, kde pôsobí
už tridsať rokov, pričom vo funkcii predsedu družstva už dvadsať rokov. Družstvo sa
zaoberá výlučne chovom oviec. Chová 2000
kusov oviec plemena zošľachtená valaška.
V minulom
období pôsobil ako predseda predstavenstva ZCHOK na Slovensku-družstvo.
email: rdmajdan@mail.t-com.sk
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Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre
ukončil v roku 1986 v zootechnickom odbore.
Od roku 1987 pracuje na Agrodružstve Bystré, ako vedúci úseku ŽV. Družstvo chová
cca 500 ks oviec. V roku 1979 im bol uznaný ŠCH oviec plemena cigája,
v roku 2000, im bol uznaný ŠeCH oviec plemena cigája x lacaune.
Agrodružstvo Bystré je členom ZCHOK od roku 1998.
Ing. Ján Dvorjak, je členom predstavenstva odbytového družstva Šarovis +, ktoré pôsobí v regióne Prešov už asi 10 a oblasti obchodu a ovčími
komoditami.
Od roku 2001 je členom ŠR pri ZCHOK na Slovensku a od roku 2007 je
členom Výberovej komisie pri MP SR.

MVDr.Patrik Keľo
Narodil sa 10.1.1973 v Rimavskej Sobote.
V roku 1997 úspešne ukončil štúdium na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Po absolvovaní základnej vojenskej služby
krátky čas pracoval na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Rimavskej Sobote. Následne začal pracovať
v rodinnej poľnohospodárskej firme Keľo a synovia , kde pracuje doteraz.
V rámci svojej veterinárnej profesie sa zameriava na tvorbu preventivneho
chovateľsko- veterinárneho programu v chove oviec. Firma Keľo a synovia
s.r.o. bola založená v roku 1999.
Sídlom spoločnosti je 10 km severne od Rimavskej Soboty vzdialené Veľké Teriakovce. Celkovo obhospodaruje 1648 ha poľnohospodárskej pôdy,
z toho je 600 ha TTP. V živočíšnej výrobe sa venuje chovu oviec , chovu
dojčiacich kráv a chovu ošípaných. Chov oviec je tvorený šľachtiteľským
chovom plemena Ile de France v počte 200ks, šľachtiteľským chovom
plemena Berrichone du Cher v počte 170ks a rozmnožovacím chovom
plemena Lacaune v počte 120ks. Plemenne zvieratá z tohto chovu získali
niekoľko ocenení, medzi iným aj 2x zlatý kosák na výstave hospodárskych
zvierat v Nitre.
Členom ZCHOKu je od roku 2002
email: kelo.patrik@zoznam.sk

Ing. Miroslav Kubina
Narodil som 26.8.1957 v obci Odorín,
nachádzajúcej sa v centrálnej oblasti Spiša, osem kilometrov východne od Spišskej
Novej Vsi.
Môj rodičovský dom sa nachádza v tesnej
blízkosti poľnohospodárskeho družstva
a tak táto skutočnosť predurčila moje profesijné zameranie. v budúcnosti. Po skončení základnej školy a gymnázia som bol v roku 1976 prijatý na Vysokú
školu poľnohospodársku, agronomickú fakultu, odbor zootechnický,
ktorú som úspešne ukončil v roku 1981. Hneď po ukončení vysokej školy
som nastúpil pracovať na Poľnohospodárske družstvo „Rozkvet“ so sídlom v Odoríne ako zootechnik v chove hovädzieho dobytka. V roku 1990
som sa stal vedúcim úseku živočíšnej výroby v uvedenom poľnohospodárskom družstve a v tejto funkcii pracujem doteraz.
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Ing. Ľubomír Kulla
Narodený: 22. 8. 1963
Po skončení VŠ v roku 1985 som nastúpil
do poľnohospodárskej prvovýroby ako
zootechnik.
V roku 2005 som sa stal predsedom RD
Velká Rača Oščadnica.
RD sa zaoberá chovom oviec plemena zošlachtená valaška v počte
1200 bahníc, z ktorých 250 kusov je zaradených v šlachtitelskom
chove. Od založenia ZCHOK je naše družstvo jeho členom a v predchádzajucom volebnom období som bol zvolený do predstavenstva
ZCHOK kde som sa zúčastňoval zasadnutí, aktívne sa zapájal do činnosti zväzu a práce v legislativnej rade predstavenstva.
email: rdoscadnica@gmail.com

Ing. Ľubomír Šaro
Čajkovského 12
08005 Prešov – Solivar
Narodený: 18.1.1963
Vzdelanie: 1979 - 1982 - Gymnázium T.
Ševčenka Prešov
1982 - 1986 - Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
Pracovné skúsenosti:
1986 - 1987 - Vojenský útvar Martin
1987 - 1988 - Hydinárske závody Prešov
1988 - 1989 - Podnik zahraničného obchodu BIOINTER a.s. Praha
1990 - 1995 - Súkromný podnikateľ v oblasti import-export
1995 - Spolumajiteľ a generálny riaditeľ firmy Fiam s.r.o Prešov
Zameranie – Spracovanie a zhodnocovanie plastových odpadov
2006 - Spolumajiteľ a riaditeľ firmy Fiam agro services s.r.o Prešov
Ktorá hospodári v chotároch obcí Ďačov a Dubovica
Chováme 1100 ks dojných oviec v zoskupení plemien Cigája, Valaška
a krížencov týchto plemien s plemenom Lacaune
V roku 2009 nám bol priznaný štatút experimentálno – šľachtiteľského chovu so zameraním – produkcie plemenných baranov – krížencov plemien Cigája X Lacaune
Úspechy: 2008 – obdržali sme ocenenie – 1. miesto v súťaži TOP AGRO za znevýhodnené oblasti
Chovom oviec sa zaoberám od roku 1978.
Iné aktivity: člen SZCH, Klub Belgických obrov, člen SPZ, SKJ, posudzovateľ králikov

Ing. Zuzana Teplická
-od roku 1986 je zamestnaná v PD Mestečko. Od roku 1995 zastáva
funkciu vedúcej živočíšnej výroby.
email: zv@pdmestecko.sk
Chov oviec a kôz 1/2011

Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Narodil som sa 27.2.1954, v r. 1978
som ukončil Prírodovedeckú fakultu UK
v Bratislave (špecializácia genetika), v r.
1982 som získal titul kandidát poľnohospodársko – lesnických vied (CSc.) v oblasti špeciálna zootechnika a v r. 2006
vedecko-pedagogický titul „docent“ pre vedný odbor „Špeciálna
zootechnika“.
V oblasti výskumu malých prežúvavcov pracujem viac ako 30 rokov,
so špecializáciou na oblasť šľachtenia, genetiku, reprodukciu a systémy chovu. Na SPU Nitra – FAPZ – Katedra špeciálnej zootechniky
gestorujem disciplínu „Chov oviec“ a „Chov kôz“ a na Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra som garantom za oblasť malých prežúvavcov.
Za uvedené obdobie som bol zodpovedným riešiteľom a koordinátorom viacerých výskumných úloh a domácich i medzinárodných projektov. Podieľal som sa na príprave významných koncepčných materiálov pre MPSR Bratislava a iné inštitúcie. Na Výskumnom ústave
ovčiarskom a jeho nástupníckych organizáciách som zastával viaceré vedúce funkcie a dlhé roky bol zodpovedný aj za prevádzku Účelového hospodárstva (ÚH), kde chováme v súčasnosti ovce plemena
ZV, C a LC (v minulosti aj plemeno SF). Plemenný materiál z ÚH získal
v minulosti desiatky ocenení na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex, na nákupných trhoch baranov i v rámci celoslovenských
súťaží. V 90-tych rokoch som bol iniciátorom dovozu oviec plemena LC na Slovensko. Navrhol som program zošľachťovania ZV, C a M
oviec s použitím špecializovaných plemien LC a VF, ktorý sa úspešne
realizuje v mnohých chovoch na celom Slovensku.
V Predstavenstve Zväzu chovateľov oviec a kôz pracujem od jeho založenia. Som členom Výberovej komisie pre chov oviec a kôz, členom
Šľachtiteľskej rady a iných vedeckých a odborných komisií a časopisov.
email: margetin@scpv.sk

Mularčiková
Nar.: 05.12.1964 v Prešove
Vzdelanie: VŠE Bratislava
Členka Ústrednej odbornej komisie pre
chov oviec a kôz pri SZCH Bratislava, tajomníčka ZO SZCH Haniska
Hlavné pracovné zameranie:
projektový manažment; šľachtiteľský chov bielej kozy krátkosrstej
(splácanie „dlhu“ kozám, ktorých úžasné mlieko pred šestnástimi
rokmi zachránilo našu dcéru)
Osobný cieľ v oblasti chovu kôz:
vrátiť dobré meno kozám, dostať kozy a kozie produkty do povedomia širokej odbornej i laickej verejnosti, výrazne zlepšiť úžitkové
vlastnosti kôz, zvýšiť záujem o kvalitný a zdravý chov kôz na Slovensku.
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VÝZVA
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ing. Zsolt Simon – minister
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Banská Bystrica, 21.04.2011

Vec: Stanovisko Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku k problematike „BRYNDZA“
Vážený pán minister,
ZCHOK na Slovensku si Vám dovoľuje zaslať stanovisko chovateľov oviec na tento čas
veľmi aktuálne – BRYNDZA a POTRAVINOVÝ KÓDEX.
ZCHOK na Slovensku je organizáciou zastrešujúcou chovateľov oviec a kôz v počte 295 členov. Chov oviec a kôz je tak jediným odvetvím živočíšnej
výroby, v ktorom došlo k nárastu počtov chovaných zvierat. Ovce sa chovajú na viac ako 7400 a kozy na viac ako 2200 farmách. Počet všetkých oviec
sa priblížil k číslu 407000 kusov a kôz 38 000 kusov. I keď počet našich členov v porovnaní s počtom chovateľov oviec a kôz v SR je relatívne nízky,
naši členovia chovajú 55% zvierat z celkového počtu evidovaných zvierat. Podielame sa tak výrazne na produkcii surového ovčieho mlieka a ovčieho
hrudkového syra určeného na ďalšie opracovanie – na výrobu BRYNDZE.
Ak sa kohokoľvek na Slovensku opýtame, čo je BRYNDZA, každý odpovie, že je to výrobok z ovčieho mlieka. Odpovie to s úplnou samozrejmosťou
bez toho, aby rozmýšľal nad otázkou – jednoducho to vie. A vedeli to aj naši predkovia, ktorí po stáročia pásli ovce a z ovčieho mlieka vyrábali syr
a bryndzu, ktoré boli dôležitou súčasťou ich jedálneho lístka. Dnes sa síce chválime, že stavy oviec stúpajú, ale uvedomujeme si, že tvoria len 15%
stavov oviec, ktoré boli chované na konci 19. storočia, keď sa stav oviec približoval k 3 miliónom kusov. Za posledných 20 rokov počet oviec klesol
zo 650 000 na 370 000 kusov, čo predstavuje pokles o 40%. Našťastie sa pokles stavov zastavil. Slovensko je kultúrna krajina. Kultúrny ráz krajiny
určite vytvárajú aj pasúce sa stáda oviec. Nezabudnime preto na takýto -najlacnejší spôsob udržiavania krajiny v dobrom poľnohospodárskom stave.
Ovca je najlepšia kosačka a dostane sa tam, kde sa iné zariadenia alebo kosy a mulčovače nedostanú. Nemulčujme roviny vo výmere cca 150000 ha,
ale navrhnime spôsob ako tam dostať zvieratá, ktoré hmotu vedia spracovať a zároveň nám poskytnú produkciu a dajú prácu pre ľudí.
Pre Holandsko sú typické tulipány, pre Taliansko pizza, pre Maďarsko štipľavá paprika, pre Slovensko je to salaš, ovce – BRYNDZA. Ovčí syr a bryndza sa na salašoch vyrábali tradičným spôsobom od nepamäti. Bryndza sa cenila nie len pre jej typickú chuť, ktorú nemá žiadny syr, ale aj pre obsah
probiotických mikroorganizmov pochádzajúcich z ovčieho mlieka. O pozitívach konzumovania bryndze na ľudský organizmus sa už napísalo veľa.
Jej blahodárny účinok pre zdravie človeka je nevyvrátiteľný. Nedovoľme preto pán minister nikomu, žiadnemu výrobcovi či už slovenskému alebo
zahraničnému, ktorý vyrába a na náš trh dáva výrobok, ktorý nazýva BRYNDOU, aby tento nespĺňal požiadavky a parametre, ktoré určuje Potravinový
kódex SR pre Bryndzu. Výrobok, ktorý má odlišný postup výroby a iný pomer ovčej hrudky v bryndzi sa nemôže nazývať bryndzou. To, že výrobca na
etikete uvedie zloženie a podiel ovčej zložky je nepostačujúce a zavádzajúce, pretože to nie je bryndza. O kritériách na výrobu a označovanie bryndze hovorí Potravinový kódex SR. Chovatelia oviec Vás preto žiadajú, pán minister, nerušte časť Potravinového kódexu, kde sa o tom píše. Zabezpečme sledovanie, kontrolu výrobcov – technologický postup výroby bryndze a výstupné parametre predávanej bryndze. Ale nekontrolujme len domácich výrobcov. Využime možnosť, ktorú nám dáva Smernica 2000/13/ES, v ktorej sa hovorí kto vyrába a dováža bryndzu do SR a nazýva ju BRYNDZOU
musí byť spôsob výroby a jej parametre zhodný s výrobkom krajiny, kde sa dováža. Zrušením kódexu by boli odstránené prekážky – limity podielov
ovčej zložky syra v bryndzi, ktoré doposiaľ zaväzovali výrobcov dodržiavať stanovené limity. Ak títo porušovali túto normu sú vo Vašej kompetencii
sankcie, ktoré treba proti nim urobiť. Nerobme však rozdiely medzi domácou SLOVENSKOU bryndzou a dovážanou bryndzou. Bryndza je len jedna.
Nie je to nič zlé, je to len na ochranu domáceho spotrebiteľa. Ak v bryndzi bude môcť byť ľubovoľné množstvo ovčej hrudky od nuly do 100%, spracovatelia ovčieho mlieka siahnu z existenčných dôvodov na lacnejšiu variantu výroby „BRYNDZE“ – možno len z kravského syra. Čo potom chovatelia
260 000 ks dojacich oviec urobia s 25 mil. litrov ovčieho mlieka. Nie sme pripravení na spracovanie takéhoto množstva ovčieho mlieka a preto jediné
východisko bude zníženie počtov chovaných oviec, ale aj ľudí pracujúcich okolo nich. Znížiť alebo zlikvidovať zvieratá sa dá ľahko. Bude nás bolieť
za to srdce, pretože s ovcami dnes pracujú len skutoční nadšenci, ale ekonomika je neúprosná. Ak by ovce chovali ekonómovia, už dávno by boli
zlikvidované. Nespomínam zámerne problémy s ľuďmi – ošetrujúcim personálom oviec. Tento problém je a ak nie je, tak za chvíľu určite bude našim
najväčším problémom. Znížiť stavy zvierat a ošetrovateľov bude tak nezvratným procesom.
V poľnohospodárstve, v malom alebo veľkom, dnes pracujú skutočne len tí, čo majú veľmi blízky vzťah k pôde, zvieratám, ku krajine. Poznáte to
pán minister určite, veď ste jeden z nás a viete aké útrapy veľakrát prináša práca v poľnohospodárstve. Úspech je ťažké dosiahnuť a udržať ho je o to
ťažšie. Dnes je nás nie veľa a v poľnohospodárstve zostali pracovať len tí, čo chcú, vedia a môžu. Dajte im šancu pán minister, aby mohli pracovať
i naďalej, tak ako doposiaľ.
Zároveň si Vás dovoľujem požiadať o spoločné stretnutie s Vami a so zástupcom Cechu bryndziarov.

Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva ZCHOK Na Slovensku
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MLIEKÁRSTVO

Dokázané! Bryndza znižuje cholesterol.
Slovenské biele zlato, vyrobené tradičným postupom,
sa môže stať jedným z mála domácich produktov,
ktoré prispievajú k našej identite v Európskej únii.
Tradičná salašnícka bryndza môže byť súčasťou stratégie ochrany proti viacerým civilazačným ochoreniam. Ide najmä o atopický ekzém,
astmu, alergie, osteoporózu, cukrovku a dokonca aj o rakovinu či srdcovocievne choroby. Neveríte? Presvedčíme vás.
Prvá klinická štúdia.
Od historicky prvej klinickej štúdie bryndze,
orientovanej na sledovanie jej vplyvu na hladinu
cholesterolu v krvi, nás viacerí skeptický kolegovia odrádzali. Dôvodom bol vysoký obsah tuku
v bryndzi. To je síce pravda, bryndza obsahuje
až 48 percent tuku v sušine, tak ako väčšina syrov. Tuk však v zrelej bryndzi probiotické baktérie z veľkej časti premenia na vhodnejšie formy.
Tridsaťčlennej skupine dobrovoľníkov, mužov
a žien, väčšinou s vyššou hladinou cholesterolu
sme podávali v priebehu mája a júna 2004 denne 100 gramov bryndze. Pravidelne ju dodávala
ružomberská bryndziareň. Výsledky boli vynikajúce.
Zaznamenali sme štatisticky preukázaný
šesťpercentný pokles LDL, cholesterolu v krvi po
prvom mesiaci a desaťpercentný po dvoch mesiacoch.
Znamená to zníženie rizika srdcovocievnych
ochorení o 20 až 30 percent, keďže podľa skúseností kardiológov pokles cholesterolu o jedno
percento znižuje riziko výskytu uvedených civilizačných ochorení o dve - tri percentá.
Na dôvažok, bryndza znižovala aj krvný tlak
a krvný cukor a u dvoch tretín dobrovoľníkov
sme dokonca zaznamenali zvýšením dobrého
(HDL) cholesterolu.
Ďalšie parametre, vrátane antioxidačnej
a imunostimulačnej aktivity, sme ešte nestačili
vyhodnotiť.
Výsledky sú také presvedčivé, že po skompletizovaní ich uverejníme nielen v domácich, ale
aj v zahraničných lekárskych časopisoch.
Iné pozoruhodné účinky.
Salašnícka bryndza, pripravovaná tradičným
spôsobom, patrí medzi výnimočné a veľmi zdravé potraviny, vznikajúce činnosťou mliečnych
baktérií. V grame bryndze je až jedna miliarda
užitočných mikroorganizmov, najmä mliečnych
baktérií, čo v porovnaní s jogurtom predstavuje
až tisícnásobok.
Počtom a širokým spektrom mikroorganizmov zloženým z viac ako dvadsiatich druhov
mliečnych baktérií a kvasiniek sa bryndza prinajmenšom vyrovná kaukazskému kefíru, ktorý
sa v niektorých regiónoch sveta považuje za elixír dlhovekosti.
Chov oviec a kôz 1/2011

Tajomstvo probiotickej bomby.
V čom spočíva tajomstvo tradične vyrábanej
bryndze? Množstvo užitočných mikroorganizmov pomáha udržiavať rovnováhu v zostave
baktérií v zložitom ekosystéme hrubého čreva.
Kolonizácia čreva baktériami je tiež podmienkou
dozrievania imunitného systému. Rôzne zložky
bakteriálnych buniek, najmä antigény a lipopolysacharidová povrchová vrstva, majú mohutné
aktivačné účinky na bunky imunitného systému.
Prehnaná hygiena moderného životného štýlu už od ranného detstva zabraňuje, aby črevo
osídlili baktérie a aby tak imunitný systém dozrel spôsobom vymodelovaným v evolúcii. Imunitný systém má totiž úžitok z kontaktu s mikróbmi zo špinavých rúk a z pôvodného životného
prostredia. Bryndza ako probiotická bomba má
tento výpadok nahradiť.
Zvlášť významná je úloha probiotických mikroorganizmov u starších a chorých ľudí, u ktorých z rôznych príčin nastal rozvrat optimálnej
skladby črevných baktérií.
U ľudí nad 50 rokov sa počet mliečnych baktérií v čreve nápadne znižuje a tým sa oslabuje
aj imunitný systém. Takto sa vysvetľujú dôsledky
potravinovej nákazy kmeňom Escherichia coli
O157 v Škótsku v roku 1996. Kým niekoľkosto
mladších ľudí nákazu prekonalo bez vážnejších
následkov, 20 starších zomrelo.
Mliečne baktérie tiež zvyšujú vstrebávanie
vápnika a iných minerálov v hrubom čreve, čím
sa vysvetľuje ochranné spolupôsobenie bryndze
proti rednutiu kostí (osteoporóze) aproti rakovine hrubého čreva.
Výrazné rozdiely v aktivite.
Nie všetky druhy mliečnych baktérií pôsobia
rovnako. Rozdiely v ich biologickej aktivite sú
často výrazné. Dánski vedci uverejnili nedávno výsledky klinickej štúdie dokazujúce, že iba
jogurt vyrobený fermentáciou druhom Enterococcus faecium + Streptococcus thermophilius
znižuje po dvojmesačnom podávaní (denne 450
ml) cholesterol o osem percent. Jogurt vyrobený inými druhmi mliečnych baktérií (Lactobacillus acidophulus alebo Lactobacillus reuteri
+ Streptococcus thermophilius) takého účinky
nemal.
Je tiež známe, že len niektoré druhy mliečnych baktérií vyrábajú z mliečnej bielkoviny
počas fermentácie tripeptidy (napríklad valyl-prolyl-prolín a izoleucyl-prolyl-prolín) ktoré
znižujú krvný tlak.
Na nedávnom kongrese o probiotickej medicíne v Anaheime (USA) sa odborníci zhodli, že
terapeutický účinok probiotických baktérií sa

dostaví iba pri užívaní megadávok: v jednej dávke minimálne 100 miliónov živých baktérií, lepšie 10 až 100 ráz viac. Bryndza takéto vlastnosti
spĺňa. Okrem bohatej zostavy rôznych živých
mliečnych baktérií iba počet enterokokov v grame bryndze dosahuje až 200 miliónov.
Preparát, ktorý sme nedávno ponúkli lekárňam ako potravinový doplnok, obsahuje
v jednej tablete šesť miliárd živých baktérií Enterococcus faecium. Výsledky klinickej štúdie,
ktorú sme uverejnili v Časopise lékařú českých
potvrdzujú že tento probiotický preparát môže
účinkovať aj pri liečbe pečeňovej encefalopatie
(cirhózy).
Stane sa hitom?
Obyvatelia západnej Európy žijú dlhšie ako
my. Jednou z príčin môže byť aj vysoká konzumácia fermentovaných mliečnych výrobkov.
Práve bryndza - naše biele zlato - sa preto môže
stať veľkým hitom a jedným z mála produktov,
ktoré prispievajú k našej identite v rámci Európskej únie.
Naozaj, prečo by sme nemohli charakteristický ráz našej krajiny dopĺňať aj našimi tradičnými ovčiarskymi produktmi? Trend v turistike
prezrádza, že aj náročný zahraničný hosť vyhľadáva to, čo je charakteristické pre daný región.
To by mohlo byť výrazným prínosom pre štátny
rozpočet. Zveľaďovanie a rozkvet ovčiarstva tiež
zabezpečí živobytie a azda aj prosperitu prvovýrobcom, zachová vidiecky charakter života.
Sme presvedčení, že úcta a rešpekt k patentom prírody, medzi ktoré bryndza patrí v budúcnosti prinesie mimoriadny úžitok.
Ponúka slovenský trh pod názvom bryndza
len naozajstnú bryndzu?
Na trhu sú tri druhy: bryndza vyrobená
z pasterizovaného mlieka, bryndza termizovaná
a bryndza tradičná, vyrobená z nepasterizovaného mlieka.
Tá, ktorá sa pripravuje z pasterizovaného
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mlieka, obsahuje len jeden alebo niekoľko druhov mliečnych baktérií, ktoré sa musia pridať do
tepelne ošetreného ( pasterizovaného )mlieka
vo forme zákvasu. Zákvas však obsahuje iba jeden druh mliečnych baktérií - Lactobacillus lactis s niekoľkými varietami.
Bryndza termizovaná je mŕtvym produktom
bez probiotických vlastností. Neobsahuje žiadne živé mliečne baktérie ani ostatné mikroorganizmy, pretože tie zahynuli v technologickom
procese, charakterizovanom vysokou teplotou.
Správny postup sa začína na salaši.
Výroba tradičnej salašníckej bryndze sa začína na salaši. Z čerstvého mlieka bez tepelnej
úpravy sa vyrobí ovčí syr (hrudka), polotovar
na výrobu zrejúceho, roztierateľného syra, teda
samotnej bryndze. Pri dodržaní správneho postupu konečný produkt obsahuje neuveriteľné
množstvo mliečnych baktérií s probiotickými
vlastnosťami.
Súčasne sa z pôvodnej suroviny odstránia
potenciálne škodlivé baktérie, ktoré by sa do
nej na salaši mohli dostať. Postará sa o to zložitá samočistiaca aktivita mliečnych baktérií.
Mliečny cukor (laktózu) skvasujú na kyselinu
mliečnu a iné organické kyseliny, ktoré patogénne baktérie neznášajú.
Mliečne baktérie produkujú aj ďalšie látky (peroxid vodíka, bakteriocíny antibiotickej
povahy a rôzne enzýmy), poškodzujúce choroboplodné baktérie. V bryndzi však už nie je

mliečny cukor, takže nehrozia zažívacie ťažkosti
u ľudí, ktorí neznášajú laktózu.
Mliečne baktérie a nimi vylučované enzýmy
majú zásluhu na zvýšení výživnej hodnoty bryndze. Spracúvajú mliečnu bielkovinu a tuky na
jednoduchšie zložky, ktoré sú z fyziologického
hľadiska vhodnejšou a stráviteľnejšou potravou. Konečný produkt je obohatený o ďalšie
biologicky vzácne látky (najmä vitamíny skupiny B a K.)
Komplex mliečnych baktérií a niekoľko druhov mikroskopických húb ( napríklad dva druhy
rodu Kluyveromyces a Mucor racemosus ) sa
zúčastňujú nielen na premene a natravovaní
pôvodných zložiek ovčieho mlieka (bielkoviny
a tuk), ale aj na vytváraní chuťových látok, charakteristických pre tradičnú bryndzu.
Bryndza v zime.
Pre zimné obdobie, keď je nedostatok ovčieho mlieka sa v sezóne pripraví tzv. sudovka. je
to nasolený ovčí syr, ktorý sa naplní do dubových sudov a uchováva v chladných pivničných
skladoch. Sudovka sa v zime mieša v rôznych
pomeroch s kravskou hrudkou a takto upravená
sa dostáva na trh aj mimo sezóny.
Keďže sudovka sa vyrába len z nepasterizovaného mlieka, ostane v nej zachované množstvo pôvodných bryndzových baktérií, ktoré po
zmiešaní s kravskou hrudkou rozbehnú v bryndziarni fermentačný proces v hociktorom ročnom období.

Táto bryndza sa líši od pôvodnej letnej najmä tým, že okrem ovčieho syra obsahuje v určitom pomere ( najviac 50 percent ) aj kravský syr.
Prírodu nevieme napodobniť.
Prospešné účinky tradičných mliečnych produktov zabezpečujú prírodné, historicky overené procesy. Detaily tohto zložitého biotechnologického procesu sa ešte nepodarilo spoznať,
pretože sa na ňom zúčastňujú desiatky druhov
spolupracujúcich mikroorganizmov. Zásah do
týchto procesov (pasterizácia, termizácia, žiarenie, konzervačné látky) porušuje evolúciou
vypestovanú nadväznosť mikrobiologických
procesov a rôznorodosť mikrobiálnych druhov
tvoriacich jedinečné vlastnosti bryndze. Preto
ani bryndza vyrábaná z pasterizovaného mlieka, ktorá obsahuje len jeden druh mliečnych
baktérií, nemôže byť plnohodnotná.
Keď sa bryndza spracuje vysokou teplotou
(termizáciou), stráca probiotický charakter
a stáva sa neživou potravou slúžiacou iba na nasýtenie. Označovať bryndzou termizovaný produkt zbavený probiotických mikroorganizmov
je neetické. Pýtame sa preto, či nejde o vedomé
podvádzanie konzumenta len z ekonomických
dôvodov?
Názov bryndza by mal byť zachovaný len pre
tradičnú bryndzu s probiotickými vlastnosťami.
Spracoval: Ing. Ján Keresteš
Predseda cechu bryndziarov

Bryndza je najlepší patent prírody
Mlieko sprevádza ľudí od narodenia. Po celý
život je súčasťou ľudskej výživy v najrozličnejších
podobách. Mikrobiológ Libor Ebringer dáva do
pozornosti výnimočné postavenie mlieka v prevencii proti rôznym chorobám. Slováci vyvinuli
z mlieka potraviny, ktoré sú zárukou zdravia a
chránia pred rakovinou. Vedec na prvom mieste
menuje bryndzu a žinčicu – všetko produkty tradičného slovenského ovčiarstva.
Prečo ste sa zamilovali do bryndze?
Pretože je oporou zdravia nášho národa. Je
originálnym slovenským príspevkom k zdravej
výžive ľudí. A tá, ako si všimol už na začiatku
20. storočia ruský vedec Iľja Mečnikov, nositeľ
Nobelovej ceny za medicínu z roku 1908, stojí
okrem iného aj na kyslomliečnych výrobkoch.
Prečo práve na nich?
Mečnikov dlhodobým pozorovaním zistil, že
obyvatelia Kaukazu, ktorí jedia veľa kyslomliečnych potravín, sa dožívajú priemerne 87 rokov.
Pred sto rokmi to bolo úžasné. Dnes takýto priemer dosahujú Japonci. Mečnikov prvý vyslovil
myšlienku, že kyslomliečne výrobky typu jogurtov a kefírov majú vplyv na predlžovanie ľudského veku. Inicioval výskum baktérií mliečneho
kvasenia, ktoré nazývame laktobacily.
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Aj vás zaujali laktobacily?
Poviete bacil a každý sa zľakne.
Nehovorme o baciloch, ale o baktériách mliečneho kvasenia. Tie by som neváhal označiť za
úžasný fenomén upevňujúci ľudské zdravie. Veď
práve ony nás chránia pred civilizačnými ochoreniami vrátane onkologických. Na rozdiel od
rizikových, teda patogénnych či hnilobných baktérií, mliečne baktérie netvoria enzýmy premieňajúce niektoré zložky potravy na karcinogény.
Niekedy laktobacily označujú
za policajtov. Súhlasíte?
Áno, aj tak by sa to dalo povedať. Sú však
oveľa všestrannejšie. Mliečne baktérie zvyšujú vstrebávanie vápnika a iných minerálov v
črevách, čím chránia ľudí pred rednutím kostí,
kazením zubov a rakovinou hrubého čreva. Zároveň skvasujú mliečny cukor na mliečnu kyselinu a ďalšie látky. To je veľmi dôležité, lebo
mnohí ľudia neznášajú mlieko len preto, lebo
im robí zle mliečny cukor. Chýbajú im enzýmy,
ktoré rozkladajú cukor na mliečnu kyselinu.
Koľko ľudí neznáša mlieko?
Môže to byť aj desať percent obyvateľstva. Nedostatočnosť trávenia mliečneho
cukru väčšinou prichádza s vekom. Niekto-

rým ľuďom už od narodenia chýbajú enzýmy
rozkladajúce laktózu, mnohí však túto genetickú výbavu stratia časom. Ale ani vtedy sa nemusia celkom vzdať mlieka, veď si môžu kúpiť
fermentované, teda kvasené mlieko - acidko,
kefír, jogurt, alebo bryndzu, či syry. Pri ich výrobe sa časť laktózy mení na kyselinu mliečnu.
Ste za to, aby bolo mlieko súčasťou nášho
denného jedálneho lístka?
Určite. Každé mlieko a všetky mliečne výrobky sú dobré. Spomedzi všetkých mliečnych výrobkov však vyniká bryndza. Svedčí
o tom aj obsah vápnika. Zatiaľ čo mlieko a
jogurty obsahujú 120 mg vápnika v 100 gramoch výrobku, br yndza ho má až 650 mg.
Ktoré mlieko je najzdravšie?
Mlieko je vynikajúci dar prírody. Je to najkvalitnejšia plnohodnotná potravina. Obsahuje
všetky zložky potrebné pre zdravú výživu človeka.
Ale predsa len medzi jednotlivými druhmi mlieka
sú určité kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely.
Napríklad najbohatšie na bielkoviny, vitamíny a
ďalšie zdraviu prospešné zložky je ovčie mlieko.
To platí aj pre srvátku a žinčicu. Srvátkové bielkoviny obsiahnuté v žinčici majú antimikrobiálne
aj protirakovinové vlastnosti. Podporujú imuChov oviec a kôz 1/2011

nitu, regeneráciu a ochranu svalových buniek
pred oxidačným stresom, ktorý dobre poznajú
najmä vrcholoví športovci, znižujú náchylnosť
na infekcie. Žinčicou sa živili drevorubači na Horehroní, ťažko pracujúci od svitu do mrku. Bola
výživná a udržiavala ich vo výbornej kondícii.
V čom sú najväčšie prednosti ovčieho
mlieka v porovnaní s inými druhmi mlieka?
Zloženie tuku v ovčom, ale aj kozom mlieku
je iné ako v kravskom. Ovčí a kozí tuk obsahuje
viac mastných kyselín s krátkym a stredne dlhým reťazcom, ktoré nie sú rizikové z hľadiska
zvyšovania cholesterolu a vyvolávania srdcovo-cievnych problémov. Mastné kyseliny s
krátkym a stredne dlhým reťazcom slúžia ako
skvelé a rýchle zdroje energie pre rôzne telesné orgány. Už asi štvrťstoročie sa používajú
ako lieky vo výžive predčasne narodených detí, pri liečení pooperačných stavov, športovcom slúžia na rýchle doplňovanie energie.
Konzumáciou ovčieho mlieka a bryndze
môžeme predchádzať civilizačným chorobám
prirodzenou cestou. Iste je to lepšie, ako užívať syntetické lieky.
Dnes sa veľa hovorí o výrobkoch obsahujúcich látku známu pod názvom CLA. Za skratkou
CLA sa ukrýva konjugovaná linolová kyselina.
Pred tromi rokmi bežala v televízii intenzívna
reklama propagujúca výrobky s touto látkou.
Nebol to planý humbug. CLA má skutočne tú
vynikajúcu vlastnosť, že nepodporuje tvorbu
a ukladanie tukov a navyše má aj protirakovinové účinky. Predáva sa vo forme kapsúl, ale
najlepšia je, pochopiteľne, v tej podobe, ako
nám ju ponúka príroda. Netreba nič vymýšľať,
stačí jesť bryndzu z pravého ovčieho mlieka.
Prečo práve bryndzu?
Ovčie mlieko obsahuje oveľa viac
CLA ako kravské mlieko. Naši
odborníci chemici
zistili, že keď sa
ovečky pasú,
ich mlieko
môže obsa-

hovať až päťkrát viac CLA ako kravské mlieko.
Zvýšený obsah CLA je podmienený najmä výživou zvierat, zelená paša je najlepšou potravou.
V 100 g tradičnej salašníckej bryndze je toľko
CLA, koľko je v jednej tablete CLA, ktorú vyrába farmaceutický priemysel a predáva priemerne po 30 centov. Načo jesť tabletky, keď si
môžem pochutiť na bryndzi z pravého ovčieho
mlieka. A nezabúdajme, že bryndza obsahuje
aj iné zložky, ktoré z nej robia potravinu mimoriadne prospievajúcu ľudskému zdraviu.
Z čoho plynú ďalšie zdravotné prínosy?
Moderná diagnostika umožnila do detailov
rozpitvať každú potravinu. A tak sme zistili, že
bryndza obsahuje aj Omega 6 a Omega 3 mastné kyseliny, a to v ideálnom pomere. V strave
Američanov je pomer týchto kyselín až 20:1,
ktorý vôbec nie je priaznivý. U nás je pomer
asi 14:1. Ale ovčie mlieko v lete má fantastický
pomer Omega 6 a Omega 3 mastných kyselín, a
to 2:1. Práve preto je bryndza z májovej a vôbec šťavnatej letnej paše skvelou potravinou.
A to aj napriek vysokému obsahu tuku
v sušine?
Obsah tuku v sušine dosahuje 45 až 48
percent. Je to však, obrazne povedané, ľahko spáliteľný tuk s nižším obsahom tých
mastných kyselín, ktoré sú pre zdravie rizikové. Bryndza má jednoducho optimálne
zloženie látok dôležitých z hľadiska zdravej
výživy. Aj preto ju odborníci na zdravú výživu odporúčajú ako antisklerotickú potravinu,
ktorá pomáha znižovať hladinu cholesterolu.
Prečo ako mikrobiológ preferujete
pravú ovčiu bryndzu?
Ak hovorím o pravej br yndzi, mám na

mysli br yndzu z nepasterizovaného ovčieho mlieka. Povedzte, na ktorom salaši bolo pred sto rokmi pasterizačné zariadenie? Ani na jednom! Ovčia hrudka sa vždy
spracúvala tradičným spôsobom. Bača nemal
potuchy o existencii nejakých baktérií, opieral
sa o empíriu, o generáciami preverený fortieľ.
Na čo si má bača pri výrobe bryndze
dávať najväčší pozor?
Bačovia zo skúseností vedeli, že ideálna teplota, pri ktorej má zrieť ovčia hrudka, je okolo
20 stupňov Celzia, vtedy sa premnožujú najmä
baktérie mliečneho kysnutia, ktoré produkujú
kyselinu mliečnu a iné látky vrátane bakteriocínov, ktoré majú antibiotickú aktivitu. Tieto
potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov
a znižujú ich obsah v zrejúcom syre podobne
ako pasterizácia. V tom tkvie podstata tradičnej
slovenskej bryndze. Je to patent, ktorý zariadila príroda a bačovia ho skvele využili. Na druhej
strane pasterizácia likviduje všetko, nielen nežiaduce, ale aj užitočné baktérie a veľa ďalších
cenných látok, napríklad enzýmov a rôznych
biologicky aktívnych látok. Veď bryndza nie je
cenná len tým, že obsahuje bielkoviny, tuk, cukor, vitamíny, ale aj vyše 60 enzýmov a 50 hormónov a rastových látok. Je to jedinečný dar prírody. A vyššia teplota znehodnotí viaceré zložky
pôvodného prirodzeného komplexu mlieka.
Akú bryndzu máte najradšej?
Samozrejme, bryndzu tradičnú. Aj v chuti je rozdiel. Vždy sa teším na májovú bryndzu.
Prečo práve na májovú?
Zimná je síce dobrá, povedal by som lepšia
ako mnohé iné syry, ale po zime zistíme, že jarná
nemá konkurenciu. Traduje sa, že najlepšia bryndza je májová, ale pri dostatku vlahy je výborná
aj augustová, septembrová. Správne zloženie
tukov mastných kyselín závisí od dostatku vlahy.
Slovenské letné ovčie mlieko a výrobky z neho
sa plne vyrovnajú alpskému mlieku a alpským
mliečnym výrobkom. V niektorých parametroch
ho dokonca prevyšujú. Napríklad obsah a-linolénovej kyseliny je o 50 a obsah CLA o 200 percentt

vyšší ako v najlepšom alpskom mlieku.
V čom spočíva najväčšia prednosť mlieka
z čerstvej paše?
V mlieku zvierat chovaných na zelenej paši je
široká škála prírodných látok rastlinného pôvodu
nazývaných fytochemikálie – fenoly, flavonoidy,
terpenoidy, steroly, esenciálne mastné kyseliny a iné bioaktívne látky, dôležité z hľadiska
zdravia, ale aj z hľadiska pre zdravie charakteristickej chuti mlieka či syrov. Obsah užitočných
látok rastlinného pôvodu, ktoré sa dostávajú
do mlieka, je nezanedbateľný. Je medzi nimi aj
stigmasterol, ktorý sa cez pašu dostáva do mlieka. Práve táto látka pomáha pri ochrane a rekonštrukcii chrupavky a bráni vývinu osteoartritídy.
Inými slovami povedané, keď jem
bryndzu, pomáham svojim kolenám?
Dá sa to aj tak povedať. Ale stigmasterol je jedným zo sterolov najcitlivejších na
pasterizáciu, teploty nad 50 stupňov Celzia
ho likvidujú. Aj preto bojujem za zachovanie pôvodnej bryndze, lebo z hľadiska zdraviu prospešných účinkov je neprekonateľná.
Lenže moderné potravinárstvo využíva pasterizáciu ako univerzálnu metódu na ochranu
pred nákazami...
Súhlasím. Pasterizácia sa dodnes považuje
za najúčinnejšiu ochranu pred nákazami, ktoré
vyvolávajú baktérie, ako sú listérie, salmonely,
kampylobaktery, stafylokoky a iné. Ale pasterizácia okrem vyčistenia mlieka od patogénov
má aj vedľajšie účinky. Vyššie teploty znižujú
antioxidačné a antimikróbne vlastnosti mlieka,
vstrebávanie vápnika, fosforu, znehodnocujú
imunoglobulíny, čiže protilátky zabezpečujúce
odolnosť proti vírusom, baktériám a baktériovým
toxínom. A to by sme mali mať tiež na zreteli.
Takže pasterizovať či nepasterizovať?
Keďže riziko výskytu patogénov v mlieku
nemožno vylúčiť, hygienici ho spravidla odporúčajú pasterizovať. O tom, že pasterizácia má
presvedčených zástancov i búrlivých odporcov,
svedčí aj situácia v USA, kde je veľmi prísna a
náročná kontrola potravín. Napriek tomu už v
27 štátoch USA je povolený predaj surového
mlieka. Podmienkou je však dobrý zdravotný
stav zvierat a prísna hygiena, zaručujúca výrobu skutočne kvalitného mlieka. Napríklad v
štáte Kalifornia sa môže predávať len také surové mlieko, ktoré obsahuje v jednom mililitri
najviac 15-tisíc živých, dobrých baktérií, z toho najviac 10 koliformných a žiadne patogény.
Aké sú prednosti surového mlieka?
Je to živý systém, ktorý tvoria mikroorganizmy, enzýmy a ďalšie biologicky aktívne látky.
Pravidelné pitie surového mlieka v pôvodnom
prírodnom zložení chráni pred rôznymi chorobami. Je v ňom zachované všetko, čo doň
príroda vložila, všetko, čo človek potrebuje,
bielkoviny, tuky, minerály, biologicky aktívne látky, a to vo vyváženom pomere. K tomu
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treba dodať, že surové mlieko má vyššiu nutričnú a zdravotnú funkciu ako pasterizované.
Ale ako sa chrániť pred rizikom nákazy?
Jedinou alternatívou, ako sa vyhnúť tepelnému spracovaniu mlieka a znížiť riziko
nákazy, je nechať mlieko spontánne prekvasiť. Tak sa to dialo v minulosti na Slovensku
takmer v každom dome. Keď mlieko necháte
skysnúť v hlinenom krčahu, počas fermentácie - kvasenia - mliečne baktérie mlieko vyčistia, aj keby sa tam nejaký patogén dostal.
Ktoré výrobky by mali spotrebitelia
uprednostňovať?
Poprední svetoví odborníci na zdravú výživu
preferujú návrat k pôvodným potravinám, ako
nám ich pripravila príroda. Určite medzi ne patrí
bryndza a žinčica. Tradičná žinčica vyrábaná z
ovčieho mlieka je odvarená sladká srvátka, ktorá
sa po zakvasení prírodnými mliečnymi mikroorganizmami premení na kyslú žinčicu. Srvátka obsahuje srvátkové bielkoviny, ktoré boli pri výrobe
syra často považované za odpad. Kedysi sa tým
kŕmili prasiatka. Srvátka je z hľadiska zdravia
úžasný, zdravie posilňujúci a nenapodobiteľný „odpad". Čiže je to veľmi zdravá potravina.

lety CLA sú výdobytkom farmácie, ale stále
nemajú na dokonalosť bryndze, ovčieho syra,
pretože ten obsahuje ešte iné zložky. Objavili sme v ňom aj rozvetvené mastné kyseliny
s protirakovinovým účinkom. Ostatne aj samotný vápnik sa podieľa na ochrane hrubého čreva pred rakovinou. Vzácnosť a vysoká
hodnota ovčieho mlieka spočíva v tom, že má
dvojnásobný obsah vápnika ako kravské. Aj to
dáva odpoveď na otázku, akú bryndzu si vybrať.
Mlieko sprevádzalo v Európe človeka,
odkedy sa venuje poľnohospodárstvu.
Netreba na stravovacej zvyklosti nič
meniť?
Nie, pretože je preverená vekmi. Mladému organizmu mlieko poskytuje to, čo žiadna iná potravina nemá. Sú v ňom všetky zložky, ktoré telo
potrebuje pre zdravý rast a vývin. Je vhodné pre
všetky vekové kategórie. Ak starší ľudia stratia
enzýmy zužitkujúce mliečny cukor, potom treba
uprednostňovať syry alebo kyslomliečne výrob-

Ktoré mlieko je najzdravšie?
Ovčie, kozie, kravské?
Nechcel by som uprednostňovať. Každé mlieko je užitočné pre zdravie. Pozrime sa
však, čo hovorí zloženie mliek. Najbohatšie na
bielkoviny, najhutnejšie, najplnšie a najsýtejšie je ovčie mlieko. Má dvojnásobok bielkovín
aj tukov, ale veľmi dobrých tukov, a prakticky
vo všetkých ukazovateľoch má najvyšší obsah.
Kozie mlieko je tiež výborné. Obsahuje oveľa viac mastných kyselín s krátkym reťazcom ako kravské mlieko. Aj CLA je v ňom
viac. Keď je koza chovaná v prírode, na paši, jej mlieko je skutočne chutné a výborné.
A čo najbežnejšie dostupné kravské mlieko?
Aj to je dobré, keďže iné nemáme, s výnimkou mliek z mliečnych automatov. Rozhodne by
sa mala zvýšiť konzumácia mlieka a mliečnych
výrobkov, pretože v tomto výrazne zaostávame
za odporúčaniami odborníkov na zdravú výživu.
Možno považovať kozie mlieko a bryndzu za
preventívny protirakovinový prostriedok?
Zloženie ovčieho a kozieho mlieka nasvedčuje, že by to takto mohlo fungovať. Je také
priaznivé, že presviedča nielen mňa, ale aj iných
odborníkov o zdraviu prospešnom a preventívnom účinku. Už len s prihliadnutím na vysoký
obsah CLA, ktorá má dokázateľne protirakovinové účinky. To vie celý svet, nik to nepopiera.
Platí teda okrídlená veta z istej reklamy
Mliekom proti liekom?
Keď ste chorý, siahnete po liekoch. Dôležité je predchádzať chorobám. Preto sa oplatí
pravidelne konzumovať mliečne výrobky. TabChov oviec a kôz 1/2011

ky. Lebo syr je konzerva zdraviu prospešných
látok, ale bez mliečneho cukru, ktorý môže byť
príčinou nepríjemností. Vegáni, ktorí nekonzumujú mlieko, majú nedostatok niektorých dôležitých látok, napríklad vitamínu B12, ten v mlieku je, ale v rastlinách nie. Nepochybujem o tom,
že mlieku a kvalitným mliečnym výrobkom patrí
budúcnosť.
Vravíte to preto, lebo vás, obrazne
povedané, mlieko vždy držalo nad vodou?
Za to, že aj v osemdesiatke sa dobre cítim a
stále pracujem, vďačím najmä životospráve. Jej
súčasťou vždy bolo a je mlieko. Každé ráno si
dávam jogurt s jablkom. A pravidelne si kupujem
tradičnú bryndzu od priateľov. Nikdy som nefajčil. Alkohol som prvý raz vypil ako 32-ročný na
univerzite v Brazílii, aj to z donútenia, keď na
moju počesť usporiadali večierok. Bol to dúšok
whisky a vôbec mi nechutila. Od roku 1948 som
aktívny skaut, minimálne raz mesačne chodíme
s priateľmi na väčšie „výpravy". Držte sa zásady:

Jedzte zdravo a hýbte sa. Potom vás život bude
stále baviť ako mňa.
O bryndzi
- bryndza je najstarším produktom syrárskej
výroby na Slovensku
- za čias Rakúsko-Uhorska patrila medzi uznávané špeciality aj za hranicami monarchie
- z krajín karpatského regiónu sa jedine na
Slovensku bryndza stále vyrába pôvodným
postupom
- obsahuje veľké množstvo mliečnych baktérií,
ktoré udržiavajú v dobrom stave mikroflóru
čriev
- má vysoký obsah vápnika
- mliečne baktérie chránia pred onkologickými
ochoreniami a osteoporózou, lebo zlepšujú
vstrebávanie vápnika
- je účinná proti civilizačným ochoreniam –
atopický exém, alergická nádcha, astma, cukrovka, roztrúsená skleróza
- vzniká výlučne prírodnou cestou bez chemic-

kých alebo fyzikálnych zásahov človeka
- mnohé mliečne baktérie vrátane enterokokov, ktoré sú v bryndzi obsiahnuté, sa používajú ako probiotiká a slúžia ako liečivá na
zápalové a črevné ochorenia
- termizovaná, teda tepelne upravená bryndza
neobsahuje pôvodné živé mliečne baktérie a
stráca to najcennejšie – svoj probiotický charakter
Profesor Libor Ebringer
je popredným slovenským mikrobiológom.
Prispel k dokonalému preskúmaniu a opísaniu
tradičných slovenských mliečnych výrobkov.
Zaoberá sa výskumom a vývojom nových probiotických potravín a ich liečivých účinkov na
ľudské zdravie. Pracuje na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas
svojej vyše polstoročnej pedagogickej a vedeckej
činnosti vychoval desiatky odborníkov na mikrobiológiu.
Autor: Jozef Sedlák,Pravda

VÝŽIVA A KŔMENIE

Minerální výživa ovcí a koz
V plemenitbě ovcí a koz se odchovává
plemenný materiál jako u ostatních hospodářských zvířat na vysoké úrovni. Prakticky
veškeré potomstvo těchto plemen je geneticky
vybaveno tak, aby chovaná zvířata dosahovala
co nejlepších přírůstků. Dále nesmíme určitě
zapomenout i na produkci mléka a vlny. Tato
schopnost ovcí a koz je také ale podmíněná
kvalitní výživou, bez které by plemenné hodnoty zcela jistě naplněny nebyly.
Už dávno jsou pryč doby, kdy se dávalo
zvířatům přes zimu jen seno s malým přídavkem jádra a to ještě v podobě vlastních šrotů
a k tomu jen kostka soli. Přes léto byla zvířata
tradičně chována na pastvinách, a tak jak se
zkvalitňovala genetika zvířat a dával se vyšší
chovný cíl, tak s tím ruku v ruce stoupaly i nároky na výživu zvířat. Chovatelé, kteří chtěli
těchto nejlepších výsledků dosáhnout, museli
s maximálním úsilím udělat vše potřebné, aby
jejich chov byl v perfektním zdravotním stavu,
s výbornými parametry užitkovosti a to vše se
skloubilo i s únosnými ekonomickými parametry.
Během posledních deseti let dochází ze
strany Evropské Unie a ministerstva zemědělství k podpoře rozvoje zvířat chovaných na
trvalých travních porostech. Díky tomu a také
na základě vyšší poptávky po skopovém mase vzniklo v ČR hodně nových chovů, zejména
v podhorských a horských oblastech, jejichž
podstata vychází z pastevních odchovů. Co se
týká reprodukce, tak každý z chovatel má svou
metodu, jak co nejlépe dosáhnout těch nejlepších výsledků, ale většina stád je připouštěná
na podzim, aby ke konci zimy, popřípadě začátkem jara byla jehňata narozena a mohlo se tak

co nejdříve začít využívat pastvy. Tato jehňata
jsou již z větší části krmená startérem, tak aby
měla co nejlepší start v dalším odchovu. Pokud
se jehňata v tomto pro ně tak důležitém období
podrazí, tak již nikdy nedoženou ztrátu, kterou prodělala na začátku svého života. Většina
chovatelů si tato úskalí plně uvědomuje a je
také vidět, jak jsou pastviny udržované v perfektním stavu. Na jaře zvláčené, tak aby došlo
k provzdušnění kořenového systému a přirozené obnově pastvy, zamezení šíření parazitů
a plevelů, popř. dosévání pastvy, odvodňování
louží atd. To vše vede k tomu, aby se zvýšil
podíl kulturních trav a na pastvě rostly travní
druhy, které budou mít vysoký podíl živin, budou chutné a odolné sešlapu. Jak je v létě pro
chov ovcí a koz důležitá pastva, tak v zimě je to
seno, případně kukuřičná siláž a travní senáž,
které by měly být co nejkvalitnější, bez plísní,
hlíny, popř. kyseliny máselné u konzervovaných krmiv, protože jsou základem pro výživu
právě přes zimní období. K tomu je adekvátní
jadrný doplněk. To vše ale stále ještě nestačí
k tomu, aby zvířata dělala požadovaný užitek,
rostla, byla v dobrém zdravotním stavu, množila se. Zde je právě velice důležitá minerálně-vitamínová výživa zvířat, bez které by nám
zvířata jen velice obtížně přinášela očekávaný
výsledek. V minerální výživě jsou důležité makro a mikroprvky, jejichž hlavní úloha, nedostatek a nadbytek je podrobně rozepsán v následujících dvou tabulkách.
Pokud jsou zvířata intenzivně vykrmována,
tak jsou minerální látky a vitamíny napočítané
na kus a den v minerálním doplňku zamíchaném do jádra. Dá se předpokládat, že pokud

se zvolí odpovídající minerálně-vitamínový
doplněk a zvířata jádro berou, tak je i potřeba
minerálií a vitamínů v dostatečné míře vykryta. Jinak je tomu ale v případě, že žádný minerálně - vitamínový doplněk přes jadrnou směs
zvířata nedostávají a to je dosti často, pokud
jsou zvířata na pastvě a tudíž je zde nutností
zajistit tuto minerální výživu přes minerální
lizy. Této formě říkáme „dobrovolná“, jelikož
zvířata si sama regulují příjem. Ale když dáme
na pastvinu liz, není ještě vše vyřešeno. Je třeba k minerální výživě zvířat přistupovat zodpovědně, protože nabízené lizy nejsou stejné.
Na trhu je řada lizů, které jsou dobře sestaveny, ale mnohdy zde bývá problém s příjmem.
Buď jej zvířata neberou vůbec nebo jen málo.
Ovce by si denně měla vzít 10-20 gramů lizu,
aby vykryla svou denní potřebu. Je to víceméně
orientační číslo, protože pokud budete přihnojovat pastviny a řádně se o ně starat, tak ve
vzrostlé píci může být vyšší obsah pro zvířata
přijatelnějších forem minerálů a vitamínů, než
u chovatelů, kteří se o pastviny tak důkladně
nestarají a zvířata tudíž nebudou mít takovou
potřebu do lizů jít. Vzhledem k současné ekonomické situaci se pastviny tak intenzivně nepřihnojují a tím pádem důležitost minerálních
lizů na pastvě ještě více stoupá. Dost často se
setkáváme s tím, že řada lizů je extrémně tvrdá, a zvířata tyto lizy nepřijímají. Tyto lizy, dá
se říct, jsou pouze pro dobrý pocit chovatele,
že dává lizy zvířatům, ale ve skutečnosti nedělá
pro zvířata co se týká minerálni výživy skoro
nic. Naopak lizy, do kterých na pastvině prší a
ty se extrémně rozmáčí, také ukazují na určitou nekvalitu. Lizy by měly být na pastvinách
umísťovány tam, kde se zvířata většinu času

Mezi makroprvky patří: Ca, P, Mg, Na, S, K
Prvek/
Funkce

Hlavní úloha

Nedostatek

Vápník

Kosterní skelet
Mléčná složka 2g/l
Důležitý pro svalové
kontrakce

Hypokalcemie na konci březosti a na zaHorší absorpce základních prvků
čátku laktace
Vyšší výskyt výhřezů dělohy /v kombinaci
Zvýšená kazivost zubů
s nedostatkem fosforu/
Zvýšený výskyt močových kamenů

Fosfor

Kosterní skelet
Mléčná složka 1,5g/l
Reprodukce

Neplodnost, popř. snížená plodnost
Enterotoxemie

Hořčík

Kosterní skelet
Pomáhá uvolnit
svalové napětí

Zadržené lůžka, pastevní tetanie, vyšší náchylnost k výhřezům, hypomagnezemie na Horší resorpce vápníku a fosforu
konci březosti a začátku bahnění.

Sodík

Krevní tlak
Střevní absorpce

Zhoršená žravost
Hubnutí
Narušení střevní
mikroflóry

Žíznivost zvířat
Otoky
Úhyn

Síra

Syntéza aminokyselin

Nízká syntéza proteinů, špatné paznehty

Horší absorpce manganu a železa

Draslík

Krevní tlak
Pomáhá při svalových
kontrakcích

Ztráta kondice

Horší absorpce hořčíku /tetanie/
Demineralizace skeletu
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Nadbytek

Močové kameny u samců
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Mezi mikroprvky patří: Zn, Cu, Mn, Fe, I, Co, Se
Prvek/ funkce

Hlavní úloha

Nedostatek

Nadbytek

Zinek

Prvek řady enzymů
Syntéza proteinů
Tvorba protilátek
Tvorba keratinu /paznehty a kůže/

Kloubní deformace
Nekvalitní mlezivo
Nekvalitní paznehty a vlna

Hubnutí
Horší využití železa a hořčíku

Měď

Podílí se na tvorbě 700 enzymů
Kosterní skelet
Reprodukce, imunita, nervový systém

Nízká plodnost
Slabá jehňata
Anémie

Anemie a apatie
Intenzivní hemolýza až smrt. Vysoká citlivost plodu na konci laktace /hromadění
v játrech, mrtvě rozená jehňata/

Mangan

Syntéza pohlavních hormonů, vývoj repro- Nízká plodnost, špatný vývoj pohlavních
Horší využití mědi a zinku
dukčních orgánů, kosterní skelet
orgánů

Železo

Doprava a zásoba kyslíku /červené krvinAnémie jehňat během mléčného období
ky/

Jód

Součástí hormonů štítné žlázy

Kobalt

Nezbytný pro bachorovou syntézu vitamíAnémie, zhoršená žravost, chřadnutí
nu B12

Selen

Antioxidant

Průjmy, horší využití zinku

Tvorba volete, retence lůžek, nízká plod- Ztráta kondice
nost, špatný růst jehňat
Slzení očí , výtok z nosu
Ztráta kondice

Retence lůžek, svalová a srdeční degene- Jaterní, respiratorní a srdeční potíže verace /myopatie/, špatná imunita
doucí až k úhynu

Poznámka: Dost často diskutovanou otázkou je měď, jelikož ovce jsou na nadbytek mědi citlivé, ale intoxikace z nadbytku mědi byly známy pouze při
používání modré skalice k ošetření paznehtů v dávce vyšší než 20mg na kg ž.h

zdržují, u napáječek, odpočívadel, rozhodně
pokud jde o větší pastviny, tak dát lizy na více
míst a vždy víc, než pouze jeden. Jen pro informaci, pokud budeme počítat 15g na ks a den,
tak na 400 ks stádo je spotřeba lizu cca 6-8kg
denně, což někteří chovatelé citují slovy „Ty lizy mi rychle mizí!“! A většinou naše odpověď
je: “Zařazovali jste lizy aby se na ně ovce dívaly, nebo aby je využívaly?“
Další velice důležitou věcí v celém odchovu ovcí a koz je otázka zamoření parazity a
následně prováděného odčervování. Jelikož

zvířata jsou chována v poměrně velkých koncentracích na pastvinách, nikdy nelze zabránit
vnikání zvěře na pastviny, nikdy nelze pastviny
udržet ve stoprocentním stavu tak, aby k rozšiřování parazitů nedocházelo. Pokud máme
začervené chovy, vede to ke snížení přírůstků, popřípadě mléčné produkce, zvířata mají
metabolické a jiné problémy vlivem toxinů,
které paraziti produkují. U nás je zakotveno u
chovatelů, že by měli provádět odčervení před
pastvou a po pastvě, ale pokud nechceme mít
zdravotní problémy spojené se začervením

zvířat, tak bychom během roku měli odčervovat víckrát, než jen dvakrát. Možná si někdo
myslí, že není potřeba provádět odčervení,
že jej nikdy nedělal a že nikdy s tím problémy
neměl… Musíme si uvědomit, že na dnešních
pastvinách zakládáme pouze kulturní porosty,
a byliny, které dříve rostly na loukách a pastvinách mohly napomáhat odčervovat zvířata se
zde dneska vůbec nevyskytují.
Ing. Zdeněk Orava
Ing. Petra Sedláková
GUYOKRMA spol. s r. o.

Vážení čitatelia,
ponúkame Vám priestor v časopise na riadkovú inzerciu.
Uverejnenie krátkeho riadkového inzerátu je pre členov Zväzu bezplatné.
Vaše inzeráty posielajte na

zchok.relovsky@orangemail.sk
Plánované uzávierky časopisu sú: 2.číslo - 15.6., 3.číslo - 15.9., 4.číslo - 30.11.

INZERCIA
Ponúkame na predaj 40 ks jariek a 40 ks jahničiek zo šľachtiteľského chovu plemena zošľachtená valaška.
Cena dohodou. Kontakt: 0905981841 - PD Olšavica-Brutovce
Chov oviec a kôz 1/2011
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Valaška (pôvodná valaška). Ako ďalej .......?
a Malej Fatry a Spišskom Rudohorí.
V súčasnosti sa valašské ovce chovajú okrem Slovenska ako génová
rezerva v Českej republike, kde
sa uskutočňuje ich revitalizácia.
V Slovinsku sú vedené ako génová
rezerva ovce plemena bovška (bovec sheep), ktoré sú fylogeneticky,
fenotypovo i z hľadiska úžitkového
zamerania blízke plemenu valaška,
resp. zošľachtená valaška.
Fenotypovo veľmi podobné ovce
našim valašským ovciam sa chovajú
v oblasti karpatského oblúka aj v
Rumunsku, Bulharsku, na Ukrajine
a v Poľsku.
Valašské ovce sa vyskytovali
vo viacerých farebných odtieňoch
.Biele zafarbenie (belica) - plášťovo biele sfarbenie bez odznakov.
Bekaša – čierne nepravidelné škvr-

Chov hrubovlnových oviec na
území Slovenska sa datuje do 13.
– 14. storočia s príchodom valašskej kolonizácie. Hrubovlnové
plemená oviec so zameraním na
produkciu mlieka boli po stáročia
neodmysliteľnou súčasťou poľnohospodárstva hlavne v horských
a podhorských regiónoch nášho
územia. Napriek niektorým viac
menej neúspešným pokusom o kríženie so zahraničnými plemenami
sa v pôvodnej podobe zachovali až
do polovice 20. storočia, pričom
tvorili najpočetnejšiu populáciu
oviec u nás. Chovali sa typicky extenzívne na vysokohorských pasienkoch v nadmorskej výške 600
– 1200 metrov celé generácie najmä
na Liptove, Kysuciach, Orave, Spiši, v oblasti Nízkych Tatier, Veľkej

Graf 2: Dosiahnutá priemerná mlieková úžitkovosť v kontrolnom roku
2010 za šľachtiteľské chovy v porovnaní s rokmi 2009 a 2008.

ny na hlave a končatinách, vlna je
biela. Okaľa - čierne škvrny okolo
mulca, očí, čierne sfarbené ušné
bolce, vlna je biela. Čierne sfarbenie -plášťovo čierne sfarbenie.
Jazvečie sfarbenie - plášťovo čierne
sfarbenie s bielou hviezdičkou alebo lysinou na hlave a bielym koncom chvosta. Čiernošedé sfarbenie
(laika) - rúno je tvorené čiernymi i
svetlými vlasmi, hlava a končatiny
sú väčšinou pokryté čiernou srsťou.
Strakaté sfarbenie - na trupe sú
plochy pokryté čiernou vlnou. Tieto ovce boli prevažne vyraďované z
chovu. Pri súčasných požiadavkách
na exteriér, by sa mali rešpektovať
aj rôzne sfarbenia oviec.
Začiatkom 50.-tych rokov 20.
storočia vznikla požiadavka tvorby
plemena oviec s vyššími parametrami úžitkovosti vhodného aj pre
intenzívny chov. Preto bol vypracovaný šľachtiteľský program pre
zošľachťovacie kríženie pôvodnej
valašky vysokovýkonnými zahraničnými plemenami. Výsledkom
bol vznik nášho nového národného
plemena oviec – zošľachtenej valašky. Postupným zošľachťovaním
sa pôvodná valaška dostala ( dnes
s odstupom času musíme povedať
žiaľbohu) na okraj chovateľského
záujmu. Na podklade valašských
oviec bolo na Slovensku vyšľachtené plemeno zošľachtená valaška, v
Českej republike zušlechtěná valaška a v Poľsku ovca gorská.
Posledné desaťročia môžeme aj

Tabuľka 1: UZÁVIERKA REPRODUKČNÝCH UKAZOVATEĽOV STÁD V KÚ ZA KONTR.OBDOBIE 2009/10
Plemeno: VALAŠKA (pôvodná valaška)
Početbahníc
Prec.
Počet
Štatút
Perc
Perc
plod.
predč.
narod.
Názov
chovu
oplod.
plod.
na obah.
prip vyrad.
jal.
obah.
jahniat
stáda
bahnicu
Ján Novysedlák
PD Liptovské Hole
Kvačany
Vladimír Magna
Liptovské múzeum
Pribylina
RD Oščadnica

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[ks]

[%]

[%]

ŠCH

30

2

1

27

34

96.4

121.4

125.9

RCH

20

7

2

11

15

84.6

115.4

136.4

RCH

7

0

0

7

8

100.0

114.3

114.3

ÚCH

17

1

4

12

16

75.0

100.0

133.3

ÚCH

33

0

12

21

23

63.6

69.7

109.5

Graf 1: Porovnanie výsledkov %
plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2010
s kontrolným rokom 2009 a 2008

v medzinárodnom meradle označiť
ako obdobie snahy o zachovanie
autochtónnych plemien oviec ako
významných genetických zdrojov.
O pôvodné valašské ovce prejavila eminentný záujem nadácia Pro
Specie Rara (v 2. polovici 90 rokov
minulého storočia), aj chovatelia
valašských oviec z Nemecka, kde
bola vyvezená menšia populácia
valašských oviec zo Slovenska. Časť
potomstva týchto slovenských pôvodných valašiek bola neskôr nakúpená na územie Českej republiky
a zapojená do procesu revitalizácie
tohto plemena v Čechách.
S revitalizáciou chovu pôvodných valašských oviec ako génovej
rezervy sa na Slovensku začalo v
r. 1992. V tomto roku v rámci Slovenského zväzu chovateľov vznikol
Klub chovateľov valašských oviec
so sídlom v Ružomberku (KCHVO).
Do Klubu chovateľov vstúpilo 15
členov, ktorí začali sústreďovať
ovce, ktoré sa približovali z hľadiska fenotypu pôvodnej valaške. Od
r. 1992 došlo v chove valašských
oviec k viacerým zmenám z hľadiska
početnosti stavov, štruktúry stáda, počtu chovateľov. V roku 1993
pôsobilo v chove 141 bahníc a 4
plemenné barany. Zmeny, nie vždy
pozitívne, mali objektívne, ale aj
subjektívne dôvody. Z pôvodných
chovov sa dodnes zachoval len ŠCH
p. Jána Novysedláka zo Spišskej Novej Vsi.
Zväz chovateľov oviec a kôz na
Slovensku sa dlhodobo snaží o revitalizáciu pôvodnej valašky ako ple-

Tabuľka: 2: VÝSLEDKY KONTROLY MLIEKOVEJ ÚŽITKOVOSTI OVIEC ZA ROK 2010 ZA NORMOVANÚ DOJNÚ PERIÓDU(150 DNÍ) PREPOČÍTANÚ
NA 3.LAKTÁCIU
Plemeno: VALAŠKA (pôvodná valaška)
Normované laktácie
Mlieko
Tuk
Bielkovina
Laktóza
Štatút
Všetky
Názov chovu
chovu
lakt.
Mlieko
Tuk
Biel.
Lakt.
lit.
kg
%
kg
%
kg
%
Ján Novysedlák
ŠCH
25
25
12
12
12
92.47
7.87 7.98 5.65 5.76 4.42 4.52
PD Liptovské Hole Kvačany
RCH
11
11
11
11
11
102.01
7.90 7.67 5.98 5.85 4.62 4.50
RD Oščadnica
ÚCH
15
15
15
15
15
72.30
6.00 8.31 4.09 5.65 3.23 4.46
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Tabuľka 3: PREHĽAD PRÍRASTKOV POTOMSTVA ZA KONTROLNÉ OBDOBIE 2009/10
Plemeno: VALAŠKA (pôvodná valaška)
Názov stáda
Ján Novysedlák
PD Liptovské
Hole Kvačany
Vladimír Magna
RD Oščadnica
Liptovské múzeum
Pribylina

Štatút
chovu

Počet

Priem.hmotnosť
do odstavu [kg

Priem.počet dni
do odstavu

Priem.hodnota
den. prírastku [g]

baránky

jahničky

baránky

jahničky

baránky

jahničky

baránky

jahničky

ŠCH

2

4

17.8

17.1

44

43

329

322

RCH

0

5

0.0

16.1

0

48

0

272

RCH
ÚCH

0
0

8
12

0.0
0.0

16.0
16.6

0
0

63
53

0
0

202
257

ÚCH

0

4

0.0

15.3

0

60

0
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mena chovaného u nás po stáročia.
Šľachtiteľská rada pri ZCHOK
(ŠR) na svojom zasadnutí dňa
16.11.2010 v Banskej Bystrici prerokovala problematiku oživenia
chovu valašky (pôvodnej valašky).
Členovia ŠR sa zhodli na zásade
klásť pri selekcii dôraz na typické
exteriérové znaky, sortiment a charakter vlny. Názorovo sa členovia
ŠR nezhodli na potrebe zisťovania
výsledkov kontroly mliekovej úžitkovosti ako selekčného kritéria.
Preto sa ŠR uzniesla prijať 5-ročné
prechodné obdobie na stabilizáciu
populácie pôvodnej valašky. Počas
tohto obdobia bude postup nasledovný:
1. ZCHOK bude iniciovať založenie
klubu chovateľov pôvodnej valašky pri ZCHOK
2. Zapojiť do činnosti klubu čo najviac chovateľov a čo najširšiu
populáciu oviec
3. Rozširovať populáciu oviec pozi-

4.

5.

6.

7.

tívnou selekciou na exteriérove
znaky plemena pôvodná valaška
v existujúcich ŠCH,RCH aj ÚCH
plemena zošľachtená valaška
Sprísnenie selekcie na sortiment vlny a pomeru podsady
k pesíku
Klub v spolupráci so ŠR navrhne
šľachtiteľský program plemena
pôvodná valaška
Tvorba nepríbuzných línií plemenných baranov na reprodukciu
Stabilizácia plemena postupmi
štandardnými pri čistokrvnej
plemenitbe

Dňa 16.12.2010 sa v Kokave nad
Rimavicou uskutočnilo na podnet
ZCHOK zasadnutie prípravného výboru pre vznik klubu chovateľov
pôvodnej valašky ako organizačnej
súčasti ZCHOK. O členstvo v klube
prejavili záujem SHR Vladimír Magna - Ponická Lehôtka, Ján Novy-

Našim členom bola
udelená Značka
kvality SK
V tomto roku získali Značku
kvality SK za svoje vysokokvalitné výrobky naši dvaja členoviaPoľnohospodárske družstvo
Liptovské Revúce zaOvčí hrudkový syr údený, Ovčí
hrudkový syr, Ovčia bryndza.
Farma Kozí dvor, Pezinok
za-100% kozí syr, prírodný dlhozrejúci s rokfortovou plesňouvyrobené z nepasterizovaného
plnotučného kozieho mlieka.

Predsedníčka PD Liptovské Revúce
preberá Značku kvality z rúk ministra Zsolta Simona
Chov oviec a kôz 1/2011

Obom srdečne blahoželáme
a dúfame, že sa rady držiteľov
Značky kvality v budúcnosti
rozšíria!

sedlák-Spišská Nová Ves, RD Veľká
Rača Oščadnica, RD Litmanová, PD
Liptovské Hole Kvačany a SHR Jaroslav Roziak-Zvolen. Zúčastnení sa
vyslovili za založenie Klubu chovateľov pôvodnej valašky pri ZCHOK.
Tento návrh bol prezentovaný na
Predstavenstve ZCHOK, ktoré uvítalo aktivitu chovateľov tohto nášho
pôvodného plemena. Založenie klubu odsúhlasila aj členská schôdza.
Zodpovednosť za rozvoj a udržanie
tohto plemena je v rukách chovateľov združených v Klube chovateľov
pôvodnej valašky pri ZCHOK.
Treba oceniť aj spoluprácu pracovníkov CVŹV Nitra ÚH Trenčianska
Teplá, ktorí ako členovia ŠR prejavili záujem aktívne sa zúčastňovať
tohto procesu.
V tabuľkách 1,2 a 3 uvádzame
výsledky kontroly úžitkovosti za minulý rok v stádach pôvodnej valašky
zapojených do KÚ. V grafoch 1 a 2
je porovnanie výsledkov úžitkovosti

za posledné tri roky v ŠCH pôvodnej valašky a ŠCH dojných plemien
a kombinovaných plemien oviec
dojného typu. Údaje sú prevzaté
z databázy PS SR š.p., ÚPZ Žilina.
Autori článku:
Ing. Slavomír Reľovský
– ZCHOK
Ing. Július Šutý – ZCHOK
Ing. Martina Rafajová
– PS SR, š.p.

NAPÍSALI
Vzrast záujmu
o produkty
pre moslimské
obyvateľstvo
Produkty určené pre moslimské obyvateľstvo Európy by mali
vzrásť o 10% ročne a len v uplynulom roku vo Francúzsku predstavovali obrat viac ako 5,5 mld.
Eur. Podobná situácia je v Belgicku a Holandsku. V Nemecku je
nárast menší. Hlavnými produktmi sú mäso a mäsové produkty.
Niektoré moslimské organizácie
odhadujú, že v roku 2025 bude
podiel mäsa Halal len vo Francúzsku vyšší ako 25% celkovej

spotreby. Okolo rituálnych porážok sa vedú už dlhšiu dobu rokovania a aj veľa ministrov chce
mať lepšiu legislatívu pre pravidlá a hygienu a chcú aj upokojiť námietky ochrancov zvierat.
Zdroj: Správy od Ing. Karla
Matouška, informátora SPPK
v Bruseli
Vypracovala: Ing. Marianna
Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK
00
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Školenie HACCP
Ing.Stanislava Romaňáková
ZCHOK na Slovensku-družstvo
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku usporiadal ako organizačný garant už po šiesty raz
špeciálne školenie určené nielen pre svojich členov, ale i pre ostatné subjekty z odboru. V troch
mestách sa v mesiaci február a marec 2011 stretli
poprední lektori, aby záujemcom sprostredkovali
najnovšie informácie z danej problematiky chovu oviec a kôz. Odbornú záštitu nad akciou niesla
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky(SR)na čele s ústredným riaditeľom
Prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc.
Chov oviec a kôz má na Slovensku má veľmi
dlhú tradíciu a salaše patria medzi najfrekventovanejšie miesta chovu. V súčasnosti sa prešlo od
extenzívneho chovu ku intenzívnemu a nové chovateľské podmienky so sebou priniesli aj zmeny
v prístupe k prvovýrobe. Medzníkom sa, ako isto
všetci vieme, stala aproximácia slovenských zákonov s európskymi normami, smernicami a predpismi v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie.

Školenie prebehlo v týchto zriadeniach a termínoch:
· Združená stredná škola Pod Bánošom
v Banskej Bystrici od 16. – 17.2.2011,
· Združená stredná škola v Sabinove
od 23. – 24.2.2011,
· Stredné odborné učilište stavebné v Žiline
od 2. – 3.3.2011,
Prvý deň dvojdňového školenia bol tematicky
viazaný pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho
mlieka v salašníckych podmienkach. Sterilita prostredia a náradia, rovnako ako aj správna osobná
hygiena salašného personálu musí byť jedným
z najdôležitejších princípov zachovaných pri spracovaní ovčieho mlieka. Na tieto aspekty poukázala
vo svojej prezentácii MUDr. Iveta Trusková z Úradu
verejného zdravotníctva SR. Proces výroby produktov z ovčieho mlieka podlieha istým pravidlám
a predpisom. Priblížila ich MVDr. Katarína Gamčíková z dolnokubínskeho Štátneho veterinárneho
a potravinového ústavu. Prezentovala výsledky vy-

Jednou zo zmien sú aj vyššie nároky na hygienu pri výrobe a predaji produktov z ovčieho mlieka
a samotné spracovanie kozieho a ovčieho mäsa.
Práve tieto dve záležitosti boli predmetnými témami spomínaného školenia. Odborným edukačným
podkladom prednášok bola Hygienická príručka na
zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach a fundovanosť prednášajúcich špecialistov.
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Počas druhého dňa školenia sa lektori zaoberali hygienickou praxou pre spracovanie a predaj
ovčieho a kozieho mäsa. Štrukturálne požiadavky
prevádzkarne na zabíjanie domácich kopytníkov
a na rozrábanie, veterinárno-hygienické požiadavky pri zabíjaní, vykoľovaní a technologickom
opracovaní tiel sa venoval MVDr. Miroslav Ondriaš
zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
mala na školení svojho vyslaného odborníka. Bol
ním Prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc., ktorý hovoril
o požiadavkách na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania zvierat chovaných na
produkciu mäsa, kože.

šetrení mlieka a ovčieho hrudkového syra, legislatívne podchytenie problematiky odberu vlastných
vzoriek, ďalej predstavila spôsoby výroby žinčice,
hrudkového syra na priamu spotrebu, bačovskej
bryndze, parenice, ako aj chýb pri ich spracovaní.
Okrem spomenutých vecí sa venovala aj správnemu
označovaniu výrobných dávok (šarží) a hotových
výrobkov na priamom obale. Legislatívu pre spracovanie ovčieho mlieka a ovčích produktov ozrejmil MVDr. Fridolín Pokorný zo Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR.

Chov oviec a kôz 1/2011

V prvý deň školenia prebehol vedomostný test
s príslušnou tematikou prednášok a úspešní účastníci školenia získali osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva SR. Účastníci školení organizovaných Zväzom chovateľov oviec a kôz získajú aj
vedomosti o legislatíve a právnych limitoch v tejto
oblasti.
Pevne veríme, že šiesty ročník školení prispel
k poznaniu, že tie to akcie majú veľký význam ako
pre zväz, tak aj pre jeho členov a ďalších frekventantov kurzov a do budúcna poslúži ako modelová platforma na usporiadanie ďalších úspešných
ročníkov. Z hľadiska kvality bol na vysokej úrovni
nielen kvôli bezchybnej organizácii, ale i lektorom
- špecialistom, ktorým touto cestou srdečne ďakujeme.
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Modrý jazyk, ako sme to prežívali spolu
s chovateľmi.
V tomto článku ide výlučne
o zhrnutie toho, čo sme spolu
s kolegami videli a robili v teréne.
Neopisujem tu oficiálne stanovisko veterinárnych orgánov štátnej
správy, je to len alternatíva na zamyslenie. Čím viac otázok si budeme klásť, tým máme väčšiu šancu
nájsť odpoveď.
Meurthe et Moselle, department ne severovýchode Francúzska, bol jednou z prvých oblastí vo
Francúzsku postihnutých vírusom
BTV. Išlo o serotyp BTV8, ktorý

U novorodených teliat boli
často krát jediným príznakom hyperémia mulca a petéchie až sufúzie v ústnej dutine s bilirubinúriou. Teľatá hynuli na neonatálne
hnačky, ktoré nereagovali na žiadnu liečbu a pri mikrobiologických
analýzach sa nepodarilo identifikovať žiaden patogénny agens.
U oviec boli príznaky podobné,
vychudnutie a celková slabosť boli
výraznejšie a konvalescencia dlhšia.
Konvenčná liečba spočívala

vybrali hľadať odpoveď na mnohé
nejasnosti pozorované v teréne:
čo majú spoločné chovy s vysokou morbiditou a mortalitou
a čím sa líšia od chovov, kde sa
dá prítomnosť vírusu dokázať len
serokonverziou zvierat bez jediného klinického príznaku?
Všeobecne sa to dá zhrnúť
takto:
Väčšie straty boli v chovoch
mäsových plemien dobytk a,
u mliekových boli postihnuté hlavne extenzívne chovy, ovce boli viac

obzvlášť v období telenia. Takže
sa nestalo vôbec nič!!! Prítomnosť
vírusu v jeho stáde sme dokázali
len serologickým vyšetrením krvi!
Jedno jediné teľa trpelo ľahkou
hnačkou, ktorú chovateľ vyliečil
bez nás podaním rehydratačných
roztokov p.o.
A čo jeho sused, pán X, 80 ks
kráv plemena charollais, telenie
od septembra do apríla? Ich pasienky sú oddelené len ostnatým
drátom. 9 mŕtvych kráv a teliat
v priebehu mesiaca. Jeho kravy
vidia minerálne doplnky len cez
plot, u pána V...
U mliekových kráv môžeme pozorovať to isté:

sa do tejto oblasti šíril z Belgicka, kam sa pravdepodobne dostal
s transportom zvierat z juhu Európy aj so svojim vektorom – Culicoides imicola.
Pozorované typické príznaky:

v podaní širokospektrálnych antibiotík s dlhým účinkom, najčastejšie tetracyklín L.A., na prevenciu
bakteriálnych komplikácií a nesteroidných antiflogistík typu Finadyne. A zabezpečenie dostatočného
prísunu energie a vody. Pri automatických pákových napájačkách
je bolesť taká silná, že zvieratá
radšej nepijú, ako by mali nosom
tlačiť páčku.
Výsledky boli diskutabilné. No
čo nás s kolegami zaujalo najviac
bol fakt, že morbidita, mortalita
a vážnosť klinického ochorenia sa
líšili medzi jednotlivými chovmi.
„Patogénny zárodok nie je
nič, dôležitá je citlivosť organizmu“ J.L. Pasteur
A tak sme sa spolu s kolegom,
P.E. Radigueom so susednej kliniky
v Luneville a kolegami z Belgicka

postihnuté ako kravy. Geografická
súvislosť nebola žiadna. V priebehu 5 mesiacov prešiel vírus celým
regiónom, väčšina stád bola seropozitívna, klinické príznaky boli
pozorované približne v 25% chovov.
Čo nám udrelo do očí? Samozrejme kontrasty, krajné prípady
v každej skupine:
Pán V. má stádo 150 kráv plemena limousin, synchronizácia
telení, všetky kravy sa otelia od
15.9. do 15.10. Telenie je v plnom
prúde práve keď vírus udrie. A čo
sa nestane?
Pán V. už pred piatimi rokmi
pochopil, že sa oplatí investovať
do prevencie. Životné podmienky kráv sú optimálne, majú dosť
miesta, veľmi prísne dbá na minerálnu výživu svojich kráv a jalovíc,

V tejto oblasti sa chovajú prevažne mliekové kravy holšteinskeho plemena, priemerná produkcia v intenzívnych chovoch je
9500 l. V týchto chovoch je bežne
zaužívané, že dojnice dostávajú
denne 250 g minerálu s 25ppm Se
a 80ppm I. V týchto chovoch boli
klinické príznaky pozorované len
u mladých jalovíc na pastve.
V extenzívnych chovoch, kde“
chovatelia“ často len zbierajú čo
príroda dá, bolo často krát postihnuté celé stádo s mortalitou prevažne u teliat.
U oviec je to podobné: fyziologická potreba Se u oviešc je
mnohonásobne vyššia ako u hovädzieho dobytka. V tomto regióne sa chovajú výlučne mäsové
ovce, extenzívnym spôsobom na
pastve. Preto tu boli veľké straty

MVDr. Zuzana Besson
praktická veterinárna lekárka na Clinique vétérinaire des eoliennes, Blamont, Meurthe et Moselle,
Francúzsko od septembra 2007 do septembra 2010

· ulcerácie na mulci, ktoré začali smerom od nosdier, až sa
časom spojili a vytvorili jednu
nekrotickú chrastu, ktorá krvácala pri minimálnom dotyku
· ulcerácie a petechie v dutine
ústnej, salivácia
· výtok z nosa, neskôr bronchitída a pneumónia
· bilirubinúria s ikterom, myoglobinúria
· ulcerácie medzi paznechtami
a na sponke, na ceckoch
· hypertermia >40°C na začiatku
ochorenia
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u oviec. Na juhu francúzska, kde
sa chovajú ovce plemena Lacaune bola morbidita a mortalita
nižšia. Nie preto , že by Lacaunky
boli odolnejšie ako texel, suffolk
a charollais. Len sa venuje väčšia
pozornosť ich komlementácii mikroprvkami.
Terén sme zhodnotili, pozrime
sa na samotný patogén, BTV.
Je to vírus, ktor ý na svoje
rozmnožovanie potrebuje veľké
množstvo Se, ktorý berie, samozrejme, z hosťovského organizmu.
Se je dôležitý antioxidant ochraňujúci svalové vlákna. Spomente
si na nutričnú dystrofiu. Bilirubunúria a myoglobinúria a neuveriteľne rýchle chudnutie boli
spôsobené „rozkladom“ svalovej
hmoty. (vírus „zjedol“všetok Se)
Svalová hmota mäsových kráv je
neporovnateľne väčšia ako svalo-

vá hmota holsteiniek, preto v karenčných chovoch bola myoglobinúria a bilirubinúria výraznejšia
u mäsových plemien.
Navyše Se je nevyhnutný pre
správne fungovanie imunitného
systému. Hladina Ig po kontakte
s Ag závisí oh hladiny glutationperoxidázy v organizme. U subkarenčných zvierat prítomnosť
BTV spôsobovala celkové zlyhanie
imunitného systému. Tým sa dá
vysvetliť mortalita teliat pri hnačkách spôsobených banálnymi baktériami bežnej črevnej flóry.
A čo s tým má jód?
Enzým zabezpečujúci v štítnej
žľaze premenu T3 – T4 je závislý
od glutationperoxydázy (teda od
Se) pokiaľ dopĺňame výlučne selén, bez toho, že by sme poznali
Chov oviec a kôz 1/2011

hladiny jódu v organizme, môžeme zhoršiť subkarenčný stav jódu na klinický nedostatok. Tento
poznatok sa klinicky potvrdil od
roku 2004, kedy sa pri liečbe respiračných problémov u výkrmového dobytka začal používať aj jód.
Dovtedy sa dbalo len na komplementáciu Se ako prevencia nutričnej svalovej dystrofie a respiračné
problémy boli v mnohých chovoch
neliečiteľné. Odkedy sa používa
iód, sú výsledky dobré.
Vírus BTV napáda repsiratórny
trakt a mnohé zvieratá hynuli na
sekundárnu bakteriálnu pneumóniu. Použitie jódu spolu so selénom sa zdá logické. Navyše jód
v ionizovanej forme má (po saturácii štítnej žlazy) dokázané antibakteriálne, antifongické a antiparazitárne účinky a koncentruje
sa v cytoplazme buniek.
V liečbe a prevencii klinického

bou mortalita sa radikálne znížila
a v chovoch, kde investovali do
prevencie, bola aj morbidita prakticky nulová...
Je to náhoda? Sú to len naše klinické poznatky založené
na pozorovaní a skúsenostiach
s prístupom k iným infekčným
chorobám. Vďaka štátnej veterinárnej správe sa takáto terapia
rozšírila v celom regióne už v roku
2007, kedy patril k najpostihnutejším vo Francúzsku a výsledky
boli vždy dobré.
Do žiadnej oficiálnej štúdie
na vplyv Se a I pri infekcii BTV sa
financie neinvestovali, všetko sa
zameralo na rozsiahlu kampaň
vakcinácie.
Vakcína bola vydaná na trh
koncom jari 2008 bez dlhotrvajúcich skúšok neškodnosti. Testovala sa takpovediac v teréne na
zvieratách, ktoré sme vakcinovali.

val novonarodené teľatá.
· Hostiteľom vírusu môže byť aj
srnčia a jelenia zver, ktorá sa
zaočkovať nedá

ochorenia na BTV sme začali používať Se a I.
Pri klinickom ochorení per
orálne 350 mg Se vo forme selenitu sodného a 1000mg I vo forme
iodidu draselného jednorázovo.
(Octaseliode 500ml)
Pri prevencii u masového dobytka rovnaká dávka každé 3 mesiace, u mliekového 250g minerálu s 25ppm Se a 85 ppm I denne
počas laktácie a jednorázová dávka rovnaká ako terapeutická pri
zasušení. Telatá 420 mg I a 20 mg
Se per os pri narodení
U Oviec jednorázovo 70 mg Se
a 200mg jódu jednorázovo (octaselide 100ml), zopakovať každé
3 mesiace, u jahniat pri narodení
7mg Se a 20 mg jódu na kg živej
hmotnosti.
Odkedy sme začali s touto lieč-

Vakcinačná kampaň 2007/2008
ešte nebola povinná, no v prípade
strát v dôsledku BTV štát neodškodňoval, pokiaľ chov nebol vakcinovaný. V tom čase bol prítomný
len serotyp BTV8, takže sa vakcinoval len ten. Zaočkovali sme asi
95% chovov.
Kampaň 2008/2009
a 2009/2010 boli už povinné pre
všetky ovce a dobytok staršie 3
mesiace. Medzitým prišiel z juhu
BTV1, takže sa očkujú oba serotypy. Cieľom bolo eliminovať ekologickú niku vírusu – po imunizácii
zvierat sa v nich vírus nemôže
ďalej rozmnožovať. Je to diskutabilné:
· Populácia pod 3 mesiace sa
očkovať nedá, v chovoch sa
očkuje raz do roka, máloktorý
chovateľ priebežne doočková-

žou Se a I v krvi, boli hlboko
pod limitom nedostatku.
 Vakcinácia mala zabezpečiť aj fetálnu ochranu, no
v chove s chronickou acidózou sa od očkovaných
matiek rodili viropozitívne
teľatá (dokázané PCR). Bolo to v januári 2010, -15°C,
prenos vektorom pri tejto
teplote nemožný, kravy boli
očkované v apríly 2009.
· V chovoch došlo k zníženiu fertility. V 2008 sme sa prikláňali
k názoru, že je to vplyvom prechodu vírusu, no pokračovalo
to aj po vakcinácii v nasledujúcich rokoch, kedy už vírus prítomný v chove nebol. (fertilita
sa prakticky nezmenila v chovoch s dobrou komplementáciou Se, I)

Výsledky očkovania sú taktiež
diskutabilné:
· Počet ohnísk klesol, no nevieme, či je to vplyvom očkovania
alebo prirodzenou imunizáciou zvierat po kontakte s BTV
v 2007, keď sa ešte neočkovalo. V 2008/2009 nebolo zistených viac ohnísk v chovoch,
ktoré neočkovali v porovnaní
s chovmi, ktoré očkovali.
· Imunitná odpoveď zvierat
v chovoch s vážnymi nedostatkami vo výžive bola aj napriek
vakcinácii nedostatočná
 Všetky očkované zvieratá,
ktoré aj napriek tomu klinicky ochoreli a ktor ých
majitelia súhlasili s dozá-
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· V mnohých chovoch sa po
vakcinácii objavili rôzne iné
patológie. V našom obvode to
bolo objavenie abortov spôsobených Q horúčkou v mesiaci,
ktorý nasledoval po vakcinácii.
Prakticky 100% chovov v jednej geografickej oblasti, kde sa
dovtedy Q horúčka vyskytovala
len sporadicky, bolo konfrontovaných s abortami. A rok
nato sa to po vakcinácii zopakovalo, už v menšej miere(na
prevenciu a podpornú liečbu
pri Q horúčke už niekoľko rokov úspešne používame Se a I).
· Druhým častým problémom bol

zvýšený výskyt subklinických
a klinických mastitíd. Dochádzalo k nemu do mesiaca po
očkovaní aj v chovoch, ktoré
predtým problémy s mastitídami nemali a pretrvával viacero
mesiacov; Jednalo sa predovšetkým o Streptococcus uberis, ktorý sa dá istým spôsobom považovať za komenzála.
Vďaka vírusu BTV si mnohí veterinári a chovatelia začali klásť
otázku, či by nebolo lepšie venovať viac pozornosti citlivému organizmu ako patogénu. Trojročná
vakcinačná kampaň vo Francúzsku nesplnila očakávania chova-

teľov. Tí, čo venovali pozornosť
oligo – minerálnej výžive zvierat
nemali problémy ani pred vakcináciou a v chovoch kde zvieratám
nezabezpečujú dostatočne dobré
podmienky vakcinácia problém
nevyriešila. Navyše objavenie sa
zoonózy v mnohých chovoch (bez
rozdielu úrovne starostlivosti
o zvieratá) je na zamyslenie. Nie
je prvoradou úlohou veterinára
hospodárskych zvierat v prvom
rade ochraňovať zdravie ľudí?
Zabezpečením optimálnych životných podmienok a kvalitnej
celoplošnej komplementácie mikroprvkami by sme pravdepodobne

vyriešili nielen problém modrého
jazyka ale aj celkového zdravia
hospodárskych zvierat a v neposlednom rade aj ľudí konzumujúcich ich produkty.
Na záver by som chcela poďakovať už zosnulému prof. Kursovi
a jeho kolegom zo Zemedelské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budejoviciach. Dlhé roky sa
venovali problematike Se a I vo
výžive hospodárskych zvierat, aj
vďaka ich vedeckej práci , praktickí veterinári vo Francúzsku, s
pomocou NBVC, už viacero rokov
používajú Se a I pri prevencii a terapii mnohých chorôb.

PODUJATIA

ZO SALAŠA DO MESTA
Dňa 15. apríla 2011 sa v Považskej Bystrici uskutočnila ovčiarska
akcia „Zo salaša do mesta“. Po veľkom úspechu v minulom roku, kedy
sme akciu organizovali po prvý krát,
sme sa rozhodli podujatie zopakovať a znovu dať ľuďom možnosť
ochutnať jahňacie mäsko, pripravené na rôzne spôsoby. Záštitu nad
týmto podujatím prevzal aj primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
Tento rok rokovania s jednotlivými
inštitúciami /RVPS, RÚVZ či mesto/
neboli také náročné ako minulý rok,
kedy som všetkým musela vysvetľovať, o akú akciu ide, čo ňou sledujeme a že nám ide predovšetkým o to,
aby ľudia mohli nazrieť priamo do
našej kuchyne, ako sa takéto mäso
pripravuje, popýtať sa na recepty
a tiež ho aj priamo ovoňať a ochutnať.
V piatok ráno sme sa poschá-

Príprava mäsa
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dzali už pred siedmou hodinou, aby
sme čo najskôr zakúrili v kotli a postavili mäso na guláš. Všetci sme
mali presne rozdelené úlohy, niektorí stavali stánky, iní skladali poľnú kuchyňu, kotle, či krájali mäsko
do gulášu. Za chvíľu sa začala šíriť
jeho vôňa a pristavovali sa pri nás
ľudia, kedy už bude hotová prvá
porcia. Hlavným šéfkuchárom bol
Milan Múčka z Agrostrážova Zliechov, ktorému asistovali Janka Balušíková z Domaniže, Hanka Beníková z Papradna a Anka Fraštíková
z Agrodoliny v Hornej Breznici. Pri
ďalšom kotli sa pripravoval bača Šaňo Hojo z Ovisfarmy zo salaša Udiča, ktorý ponúkal jahňacie mäsko
so zeleninou. Toto priamo pred
očami kupujúcich dusil na okrúhlej
panvici, k nemu pridával čerstvú zeleninu, ktorá farebne polahodila aj
očiam divákov.
V peci sa tiež piekli jahňacie

Bača Šaňo pri príprave mäsa
stehná, ktoré šikovný majiteľ farmy Janek pán Peťo Janek potieral
vlastnoručne spraveným sósom.
O mäso či guláš bol obrovský
záujem, ľudia sa k nám vracali
s obedármi a otázkou, či takéto
podujatie nemôžeme organizovať
častejšie. Guláš aj mäso veľmi chutili a ľudia si akciu pochvaľovali.
Niektorí dokonca povedali, že keby

nevedeli, že jedia jahňacinu, ani
by to neuhádli. Aj teraz, keď už je
dávno po akcii sa stretávam s pozitívnymi reakciami, zastavujú ma ľudia, pýtajú sa na prípravu mäsa, na
výrobu syra, alebo len tak sa chcú
porozprávať o chove oviec.
V stánkoch sa predstavili viacerí
ovčiari /Agrorozket s.r.o., Ovisfar-

Pri obede
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Ovisfarma
ma s.r.o., SHR Balušík, SHR Apoleníková, SHR Beníková, SHR Juraj
a Bertin Zúbek/ s ponukou svojich
výrobkov. Ponúkali čerstvé či údené
syry, žinčicu, nakladané syry, oštiepky, ale i pareničky.
Tento rok sme podujatie rozšírili
aj o ukážku živých ovečiek s jahňatkami, o čo prejavili záujem hlavne
deti. V dopoludňajších hodinách
mali pri tejto mini farme exkurzie
deti z materských škôl. Eduard Janíček spravil tiež niekoľko ukážok
pasenia oviec s border colliou Azzi,
ktorá bola celý deň v strehu, keby
náhodou niektorá ovečka neposlúchala a chcela sa vzdialiť.
Celým dňom nás sprevádzala ľudová hudba z Papradna, ktorá nám
spestrila pekný slnečný deň.
Celkovo sa do akcie zapojilo 16
ovčiarov, ktorí pripravili na konzumáciu 37 ks jahniat. Boli to najmä
členovia Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Študenti pri predaji gulášu
ovčiarstva. Tiež nás prišli pozdraviť členovia predstavenstva ZCHOK
v Banskej Bystrici, spolu s predsedom Igorom Nemčokom a riaditeľom Slavomírom Reľovským, ako
aj predseda OZ Bačova cesta Ľudo
Urbanovský.

Obr. 12: Španielske plemeno churra
Považská Bystrica, ktorá akciu zorganizovala, ale aj chovatelia oviec,
ktorí chceli podporiť túto myšlienku
/Agrofarma Červený Kameň a Agrofin Dolný Hričov/. Prišli nás pozrieť

aj priatelia, fanúšikovia, či ovčiari
z rôznych kútov Slovenska a Moravy. Zavítal medzi nás aj predseda
SPPK Milan Semančík, ktorý podporuje takúto formu prezentácie

Reportáže z akcie pripravili televízia STV, či regionálne televízie
ITV a TV Považie. Myslím, že to bolo vydarené podujatie a myšlienka
môjho manžela Eduarda, takouto
formou robiť propagáciu ovčieho
mäsa, bude isto inšpiratívna aj pre
iné regióny, ktoré by sa v budúcnosti mohli ku nám pripojiť. Verím,
že nás bude na Slovensku viac takýchto nadšencov a dokážeme robiť
propagáciu ovčiarstva a zvýšiť predaj a konzumáciu jahňacieho a ovčieho mäsa aj týmto spôsobom.
Ing. Daniela Janíčková
riaditeľka
RPPK Považská Bystrica

MLIEKÁRSTVO

Niečo o význame ovčiarstva a zložení
ovčieho mlieka
Ing. Karol Herian, CSc., Žilina
Úvod
Za posledné roky od našej „nežnej revolúcie“ nastal na Slovensku
podstatný pokles živočíšnej výroby
a to popri inom i úpadok produkcie
najmä kravského mlieka. Tým trpí
celá živočíšna výroba na Slovensku
a taktiež i potravinárstvo a mliekarstvo. Však máme najnižšie využitie
pôdy na obyvateľa, takmer najnižChov oviec a kôz 1/2011

šiu produkciu mlieka, mäsa a čo je
najhoršie, že sa to prejavuje aj na
zdraví obyvateľstva. Máme taktiež
najnižšiu spotrebu mliečnych výrobkov (menej ako polovičnú v porovnaní s EÚ) a postupne už takmer
všetko dovážame – mäso, mliečne
výrobky a dokonca i ovocie a zeleninu. Všetko sa nechalo na voľný trhový mechanizmus, nerobili sa žiadne
dlhodobé koncepcie. Dospeli sme až
k tomu, že už nie sme v potravinách

sebestační, že musíme už dovážať aj
tie potraviny, ktoré sme predtým vyvážali a nehovoriac o tom, že to má
ďalekosiahly dopad najmä na vidiek
a na jeho prosperitu.
Vidiecky život bez poľnohospodárstva už nie je vidiek, ľudia už
strácajú vzťah k pôde, už sa odučili pracovať na gazdovskom dvore
a hľadajú si prácu v meste, alebo sú
nezamestnaní.
Pokúšame sa rozšíriť na Slo-

vensku cestovný ruch a agroturistiku, no kto pôjde na dovolenku do
zarastenej a zaburinenej prírody,
kde sú síce pekné hotely, ale žiadne vidiecke prostredie. Kam pôjdu
nezamestnaní robiť ak nie do poľnohospodárstva ? Máme predsa
krásnu krajinu , ale na Slovensku je
vyše 60 tisíc hektárov nevyužitých a
zaburinených lúk a pasienkov, kde
by sa dala podstatne zvýšiť živočíšna
výroba – najmä chov oviec i kôz. Pri
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cestách po Slovensku sa nás často
pýtajú naši zahraniční priatelia kde
máte kravy ?, kde sú ovečky ?, prečo
nemáte pokosené lúky? Prečo si neudržiavate čistú ekologickú prírodu
? Ťažko sa to počúva a ešte ťažšie sa
na to odpovedá.
S vypuknutím hospodárskej krízy
sme naivne očakávali, že sa aj u nás
budú hľadať rezervy práve v poľnohospodárstve vo využití zanedbaných poľnohospodárskych objektov
a v nevyužitej pôde. Máme niekoľko
tisíc nezamestnaných, ktorí by očakávali od štátu určitú podporu na
rozbehnutie ich aktivít najmä vo farmárskom živote. Je predsa paradoxom, že máme veľa nezamestnaných
práve na vidieku a pritom nemá kto
na vidieku pásť ovce, nemá kto robiť
v poľnohospodárstve, lebo za súčasných podmienok sa im to nevyplatí
a mnohí sa už odučili aj robiť.
Ovčie mlieko je našou tradičnou
vynikajúcou surovinou pre výrobu
slovenských syrárskych špecialít. Je
veľmi dobré, že práve ovčie mliekarstvo sa za posledné roky pomerne dobre udržalo, že nepokračoval
pokles počtov oviec a hlavne, že sa
v poslednom období stále viac a viac
rozvíja výroba ovčích syrov a to nielen našich tradičných, ale aj nových
druhov.
Teší nás, že našťastie máme aj
veľa svedomitých farmárov a že sa
začínajú obnovovať i tradičné ovčie
výrobky a syry. Pevne veríme, že postupne sa budú riešiť aj u nás všetky
najaktuálnejšie problémy v živočíšnej výrobe a vrátime sa do „starej
dobrej Európy“.
Tento príspevok je zameraný najmä na význam ovčieho mliekarstva
z pohľadu histórie a samotného zlo-

Eurosalaš Michalová
Tabuľka 1. Súčasná ročná výroba prírodných syrov na Slovensku
Prírodné syry vyrobené z kravského mlieka
celkom
55,0 tis. ton
100,0 %
- tvrdé syry
3, 9 tis.ton
7,2 %
- polotvrdé syry
11,7 tis. ton
21,3 %
- plesňové syry
2,9 tis. ton
5,3 %
- parené syry
13,6 tis. ton 24,6 %
- mäkké syry
3,2 tis. ton
5,8 %
Syry vyrobené kyslým zrážaním mlieka
15,3 tis. ton
27,8 %
Syry z ovčieho mlieka
4,4 tis. ton
8,0 %

ženia. V ďalších príspevkoch sa budeme zaoberať už samotným ovčím
mliekarstvom a výrobou tradičných
i nových druhov ovčích syro.
Doterajší vývoj ovčieho
mliekarstva
Z histórie je známe, že ovčiarstvo bolo na našom území známe i
pred príchodom valašskej ovčiarskej
kolonizácie, ktorá k nám prišla od
polovice XIV. storočia. Chov oviec
sa robil najmä z dôvodu získavania
ovčieho mäsa, ovčej vlny a postupne i ovčieho mlieka a mliekarstva.
Známe sú predsa vykopávky z pred-

historickej doby 2 tis. rokov pred
n. l. v jaskyni Domica, kde sa našli
kosti oviec a keramiky na cedenie
vyzrážaného mlieka. Znamená to, že
už v tých časoch sa na našom území
robili z ovčieho mlieka kyslé - tvaroh
ovité syry. Tieto sa konzumovali buď
čerstvé, alebo vysušené, ktoré sa
ukladali do zásoby.
Primitívne a neskôr tzv. domácke syrárstvo sa na území Slovenska
udržalo až do stredoveku. Pravdepodobne v každej usadlosti, kde
chovali ovce robili podľa svojich
podmienok mnohé domácke syrové špeciality. Syry v minulosti boli

Tabuľka 2. Prehľad spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v krajinách EU a vo svete v r. 2007 v kg/osobu/rok
(Bulletin of IDF 409/2008 - World Dairy Situation)
Krajina
Dánsko
Nemecko
Francúzsko
Holandsko
Rakúsko
Fínsko
Anglicko
Taliansko
EU – 15
Česká rep.
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Island
Švajčiarsko
Kanada
USA
Austrália
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Konzumné mlieko
135,7
92,7
92,2
127,1
76,6
182,5
111,2
56,3
96,7
57,7
72,4
55,2
75,1
167,6
114,8
94,6
83,7
105,5

Kyslomliečne výrobky
45,9
28,5
35,0
40,0
35,1
7,4
20,3
15,1
19,2
12,3
12,8
19,5
30,0
7,2

Maslo
1,6
6,4
7,7
3,1
4,6
5,3
3,7
2,9
4,2
4,8
0,9
3,7
2,0
4,1
4,3
3,3
2,1
3,7

Syry
22,1
24,5
14,7
19,4
16,6
11,1
23,0
19,1
15,7
10,4
9,2
23,6
22,2
14,4
17,7
11,9

veľmi vzácne a bola to vyhľadávaná
pochúťka a zároveň slúžili i ako povinná daň pre nadriadených pánov.
Tých druhov po domácky vyrobených
syrov bola celá rada a slúžili aj ako
výmenný obchod a usporadovali sa
aj špeciálne syrárske trhy.
Rýchly a rozsiahly rozvoj ovčieho
mliekarstva a syrárstva na Slovensku nastal s príchodom valašskej
kolonizácie, t.j. od polovice XIV.
storočia. Vtedy z oblasti Balkánu,
najmä z oblasti Rumunska sa i na
našom území rozšíril tento pastiersky spôsob chovu oviec a zároveň
aj spôsob tradičnej výroby výroby
ovčích syrov. Spomínaná valašská
kolonizácia priniesla so sebou i nový, pastiersky spôsob chovu oviec
a ovčieho mliekarstva. V tom čase,
t.j. od 15 – 18. storočia, najväčším
majetkom zvlášť v podhorských
a horských oblastiach boli najmä
stáda oviec a všetko sa robilo v súlade s prírodnými podmienkami tak,
aby sa čo najlepšie využili možnosti
pasenia sa oviec.
Od miesta pobytu stáda oviec závisel i spôsob predaja ovčích mliečnych výrobkov. Priamo na salašoch
v čase od apríla do konca septembra, bola možnosť si kúpiť čerstvý
hrudkový ovčí syr, prípadne i oštiepky a podobné syrárske špeciality
priamo na salaši. Tam vznikala pre
nás naša tradičná výroba ovčích špecialít a aj parených a naparovaných
ovčích syrov. Majitelia oviec obyčajne dostávali dohodnuté množstvo
syra od jednej ovce a to spravidla
12 – 18 kg na jednu ovcu, podľa plemena, stavu výživy a pod. S takýmto
syrom sa potom obchodovalo a robil
sa výmenný obchod. Ovčí syr a zvlášť
bryndza tvorila v jarnom období veľmi dôležitú časť výživy ľudí na území
dnešného Slovenska.
Ako z doterajšieho vývoja ovčieho mliekarstva a bryndziarstva
vyplýva, ovčie mliekarstvo počas
svojej existencie, napriek všetkým
úspechom a tradíciám prežívalo
mnohé výkyvy a to boli obdobia rozmachu, ale i poklesu stavov oviec
a tiež produkcie mlieka a výroby
ovčieho hrudkového syra. Skutočný
rozmach ovčieho mliekarstva nastal
až koncom 19. storočia a hlavne
až v 20 storočí. Boli to však vojnové
roky a potom roky veľkých sociálnych a ekonomických zmien, ktoré
vplývali i na rozvoj ovčiarstva.
Koncom 19. storočia boli roky,
keď počty oviec na Slovensku dosiahli až 1 milión kusov. Tento počet
sa v povojnových rokoch ustálil na
Chov oviec a kôz 1/2011

cca 0,5 milióna ks a potom sa postupne znižoval a to i nastupujúcim
rozmachom kravského mliekarstva.
Produkcia ovčieho mlieka je až
doposiaľ prevažne sezónna výroba,
pričom ťažisko produkcie je v mesiacoch jún a júl. Spravidla v októbri už
sa ovce v závislosti od počasia prestávajú dojiť. V posledných rokoch
sa však robia už opatrenia na zníženie sezónnosti produkcie ovčieho
mlieka a tak v niektorých oblastiach
majú už celoročnú produkciu ovčieho mlieka.
Súčasné druhy syrov sa začali
vytvárať už v stredoveku. Tak vznikol napr. v Taliansku syr Gorgonzola,
Grana a Parmezán, vo Francúzsku
Rokfort, Camembert a Cantal, v Holandsku vznikol syr Eidam, Gouda,
vo Švajčiarsku syr Ementál, v Anglii
syr Čedar, atď. U nás na Slovenskom
území sa tiež postupom času prenášali technológie syra zo zahraničia,
no u nás vznikali i osobitné technológie našich syrárskych špecialít
zvlášť z ovčieho mlieka. Už v 14.
Storočí silný vplyv zanechala tzv. valašská kolonizácia, ktorá tu na území Slovenska založila spôsob chovu
oviec a výroby najmä ovčích syrov
v salašníckych podmienkach.
V 19. storočí, v dobe veľkej priemyslovej revolúcie, stále viac drobných farmárov, resp. sedliakov, prestávalo vyrábať syry doma a začali
dodávať mlieko do zakladajúcich sa
družstiev. Práve tu potom dochádzalo k modernizácii výroby syrov
a k tomu sa začali používať i užitočné mikroorganizmy, ktorých význam
objavil aj Louis Pasteur. Jeho blízky spolupracovník Mečnikov začal
škodlivé baktérie v mlieku odstraňovať procesom krátkeho záhrevu,
ktorý nazval pasterizáciou mlieka.
Tak postupne vznikali usmerňované
technológie výroby syrov s využitím
kyslomliečnych baktérii i úžitkových
plesní a mazových kultúr.(
V súčasnosti aj výroba syrov nadobudla už moderný veľkopriemyslový charakter, kde sa syry vyrábajú
vo veľkých množstvách na automatických linkách a vyrábajú sa pritom
syry vo vyrovnanej kvalite, zdravotne nezávadné a za dostupné ceny.
Na druhej strane sa však udržuje
aj tzv. malovýroba v malých súkromných mliekarniach, alebo i v domácnostiach, kde majú mlieko z vlastného chovu hospodárskych zvierat.
V týchto malovýrobných podmienkach sa zas vyrába prevažná časť národných syrárskych špecialít.
Na Slovensku sa vyrába v porovChov oviec a kôz 1/2011

naní s krajinami EU o 30 % menej
prírodných tvrdých a polotvrdých
syrov v druhovom zastúpení, o 43
% menej mäkkých syrov a o 36 %
menej čerstvých tvarohových syrov. Týchto druhoch syrov, zvlášť
tvrdých, dobre vyzretých s kôrou,
alebo s mazovou kultúrou je skutočne veľmi málo a na trhu sa nahrádzajú syrmi z dovozu. Podobne
malé množstvá syrov sa u nás vyrába plesňových syrov, tvarohových
syrov a vôbec na Slovensku sa nevyrábajú mazové syry.
Napriek tomu, že Slovensko má
dobré syrárske tradície spotreba syrov je na podpriemernej úrovni v porovnaní s ostatnými štátmi Európy
a sveta. Však súčasná spotreba prírodných syrov vrátane tvarohov je
iba 6,6 kg na osobu a rok ( z toho syry tvoria 4,3 kg a tvarohy 2,3 kg na
osobu a rok). Ak rátame do spotreby
syrov aj tavené syry ( v zahraničí sa
to nepočíta), potom je naša spotreba až 9,2 kg syra na osobu a rok.
Ostatné tzv. syrárske krajiny majú
spotrebu minimálne 2 – 4 násobne
vyššiu.
Vlastný vývoj nákupu ovčieho
hrudkového syra a tým aj výroby
bryndze bol závislý od počtu oviec,
ovčieho mlieka a súvisel aj s celospoločenským vývojom na Slovensku. Silný pokles v produkcii mlieka
a tým aj ovčieho hrudkového syra
nastal vo vojnových rokoch. Postupne sa však stavy oviec a aj výroba
syra zvyšovala a stabilizovala. V rokoch budovania socializmu už bol
ročný nákup až cca 3.600 ton ovčieho hrudkového syra ročne a z toho
vyrobenej bryndza cca 5.300 ton.
Skončením socialistických spoločenských vzťahov a nástupom
trhového hospodárstva a nových
vlastníckych vzťahov po r.1990, tak-

tiež sa radikálne zmenili podmienky
produkcie a spracovania ovčieho
mlieka. Podstatne sa zmenil počet bryndziarní a ročná produkcia
ovčieho mlieka je v súčasnosti už
iba cca 10 tisíc ton, pričom ovčieho
hrudkového syra sa vykupuje už len
asi 800 ton ročne. Primerane sa znížil i počet oviec a bahníc.
V súčasnosti máme na Slovensku
iba 320 tis. kusov oviec a z toho 234
tis. ks. bahníc. Napriek tomu, vzhľadom na celospoločenskú potrebu
a celkový trend vývoja sa uvažuje
s ďalším rozvojom ovčiarstva a ovčieho mliekarstva a to aj v súlade aj
s rozvojom agroturistiky na Slovensku.
Chov oviec a hovädzieho dobytka
vo vzťahu k potencionálnym a doteraz nevyužitým prírodným zdrojom
potvrdzujú , že 850 000 hektárov lúk
a pasienkov v Slovenskej republike
sú najväčším zdrojom a zdravotným
benefitom pre výrobu probiotických
a funkčných potravín.
Výroba syrárskych špecialít na
Slovensku , vrátane ovčích syrov,
tvorí v súčasnosti už takmer 30 %
- ný podiel zo všetkých vyrobených
syrov a získava stále viac na význame. Ich význam nie je len imidžotvorný pre turistov a zahraničný
obchod, ale má veľký prínos i na roz-

voji vidieka, na sociálny program,
na udržanie tradícií a taktiež na
zabezpečení zdravej výživy. Syrárske špeciality sa v zahraničí, ale aj u
nás nevyrábajú len vo veľkých mliekarniach, ale aj v malých závodoch
a na farmách. Malé tradičné mliečne hospodárstva si i vo vyspelých
krajinách Európy presadzujú svoje
typické národné a zvlášť syrárske
špeciality a napomáhajú výrazne pri
rozvoji regionálneho rozvoja i agroturistiky. Tak to robí najmä Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Grécko
a iné krajiny.
Výroba ovčích syrov sa za viac
ako dve storočia uchovala a rozšírila
najmä preto, že nadväzuje na veľmi racionálny systém spracovania
ovčieho mlieka ihneď po pôdoji na
hrudkový syr, ktorý v salašníckych
podmienkach zrie a následne sa
obyčajne 1 – krát týždenne zváža do
bryndziarní, alebo sa tam spracuje
na finálne ovčie výrobky. Výroba
týchto tzv. bačovských výrobkov –
oštiepkov a pareníc - bola dlho nelegálna, mala len parciálny význam
a výrobky sa nemohli distribuovať
cez verejný obchodný systém. V súčasnosti sa už predávajú ovčie syry
aj v rámci „predaja z dvora“ aj na
salašoch, alebo v malých stánkoch..
Pokračovanie v čísle 2/2011.

Dňa 9.1.2011 nás náhle opustil po ťažkej chorobe náš dlhoročný spolupracovník , člen predstavenstva
PD Trsteník Trstená Martin Havrila , ktorý v našom družstve pracoval od 1.6.1981 do 31.12.2010.
Ovčiarstvu sa venoval od skončenia školy ako zootechnik a neskôr ako vedúci hospodárskeho dvora
v Brezovici. Stretávali sme sa s nim na rôznych akciách ovčiarskej obce , či už na aukčných trhoch,
zájazdoch, bonitáciách, atď.
PD Trsteník Trstená stratilo v ňom odborníka pre chov oviec, touto cestou
stou
mu ďakujeme za odvedenú prácu v našom podniku aj pri chove oviec.
c.
Česť jeho pamiatke.
Zamestnanci Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo stratili
atili
v pánovi Havrilovi dlhoročného kolegu, skúseného odborníka
a považujeme si za česť povedať, aj kamaráta. Touto cestou mu chceme
me
poďakovať za vykonanú prácu a za jeho prirodzený ľudský prístup
k riešeniu problémov.
Česť jeho pamiatke.
atke.
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DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
KONTROLY ÚŽITKOVOSTI
OVIEC NA SLOVENSKU V ROKU 2010
Ing. Štefan Ryba, PhD.
Ing. Martina Rafajová
Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava
V posledných rokoch je v početnosti chovaných oviec na Slovensku zaznamenaný priaznivý vývoj. Stavy oviec a bahníc medziročne
stúpajú a tento trend sa podaril udržať aj v roku 2010, ktorý teraz hodnotíme. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky sa na Slovensku k 31.12.2010 chovalo 394 175 ks oviec,
z toho 263 764 ks bahníc. V porovnaní s tým
istým obdobím roku 2009 bol zaznamenaný
v kategórii oviec nárast o 17 634 ks (4,68%).
Stavy bahníc stúpli o 9 519 ks (medziročný nárast predstavuje 3,74%).
Výsledky kontroly úžitkovosti oviec
v roku 2010
Vývoj v početnosti oviec na Slovensku

sa pozitívne prejavil aj vo vývoji zapojenosti oviec do kontroly úžitkovosti (index rokov
2010/2009 predstavuje 101,02%). V roku 2010
sa prostredníctvom PS SR, š.p. kontrolovalo
celkovo 192 chovov, z tohto počtu bolo 100
šľachtiteľských chovov (ŠCH), 30 rozmnožovacích chovov (RCH) a 62 úžitkových chovov
(ÚCH). Do kontroly úžitkovosti I. stupňa bolo zapojených 33 756 oviec z toho v šľachtiteľských chovoch bolo zapojených 28 625 ks
bahníc, v rozmnožovacích chovoch 5 131 ks
bahníc a v kontrole úžitkovosti II. stupňa, v
úžitkových chovov bolo do kontroly úžitkovosti
zapojených 19 050 ks bahníc. Do kontroly mliekovej úžitkovosti bolo v kontrolnom roku 2010
zapojených v 111 chovov 21 043 ks bahníc.
V kontrole úžitkovosti mlieka sme zaznamenali
v kontrolnom roku 2010 pokles v počte kontrolovaných bahníc.
PS SR, š.p. sa neustále snažia prinášať

Tabuľka č. 1: Výsledky reprodukčných ukazovateľov za jednotlivé plemená v šľachtiteľských
chovoch v roku 2010
Plemeno oviec
zošľachtená valaška
cigája
merino
askánske merino
pôvodná valaška
lacaune
východofrízska ovca
suffolk
oxford down
charollais
berrichonne du Chér
ile de France
romanovská
nemecká černohlavá ovca

% oplodnenia

% plodnosti

% plodnosti na
obahnenú bahnicu

90,1
87,8
82,7
72,7
96,4
92,1
89,7
78,1
61,6
79,6
92,4
91,5
37,5
75,0

117,1
112,2
138,5
127,3
121,4
131,0
166,7
133,3
77,1
114,2
171,5
189,5
87,5
112,5

130,0
127,7
167,6
175,0
125,0
142,2
185,7
170,8
125,1
143,5
185,6
207,1
233,3
150,0

Graf č.2: Porovnanie výsledkov % plodnosti na obahnenú bahnicu
v ŠCH za kontrolný rok 2010 s predchádzajúcim obdobím u mäsových
plemien a plodného plemena
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Graf č.1: Porovnanie výsledkov % plodnosti na
obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2010
s predchádzajúcim obdobím u kombinovaných a
dojných plemenách

chovateľom nové metódy výkonu kontroly
úžitkovosti, ktoré napomáhajú v procese zlepšovania jednotlivých ukazovateľov a prináša
chovateľovi informácie vedúce k zlepšeniu
ekonomických ukazovateľov. V roku 2010 sme
priniesli rozšírenie výkonu kontroly úžitkovosti
o ultrazvukovú diagnostiku hrúbky najdlhšieho
chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku
(PT). Meranie MLLT a PT sa robí pomocou ultrazvukového diagnostického prístroja ALOKA
SSD 500.
V tomto roku sme prvýkrát uskutočnili merania spomínaných parametrov u mäsových
plemien a nedojných plemien s kombinovanou
úžitkovosťou. Diagnostika bola robená u mäsových plemien charollais (CH); ile de France
(IF); suffolk (S); oxford down (OD); texel (T),
berrichonne du Cher (BE), ked zapojenosť
bahníc mäsových plemien z celkového počtu
bahníc je na úrovni 4,1%. Okrem špecializovaných mäsových plemien sa merali parametre
osvalenia a podkožného tuku aj u nedojných
plemien s kombinovanou úžitkovosťou a to sú
plemená nemecká čiernohlavá (NC); romney
marsh (RM); merino (M). Meranie sa robilo

Graf č. 3: Výsledky reprodukčných ukazovateľov za obdobie rokov
2008-2010
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Graf č. 4: Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti
(množstvo mlieka v l)

nielen u samčieho potomstva v šľachtiteľských
chovoch ale aj u samičieho potomstva v rozmnožovacích ako aj u potomstva v úžitkových
chovoch zapojených do kontroly úžitkovosti.
Merania MLLT a PT boli vykonané na šestnástich poľnohospodárskych podnikoch u 6
mäsových plemien a 3 nedojných plemien
s kombinovanou úžitkovosťou. Všetky merania
sa vykonali v priebehu mesiacov apríl až jún.
Zmeralo sa 844 zvierat z toho 515 jahničiek
a 329 baránkov. Samotné merania boli vykonávané počas váženia zvierat plemenárskym
zootechnikom medzi 80. až 120. dňom života
zvieraťa.
Podľa výsledkov meraní môžeme skonštatovať, že priemerný vek v akom boli zvieratá
merané je 101 dní (za všetky plemená spolu),
priemerná hmotnosť pri meraní bola 27,14 kg,
priemerný výška podkožného tuku bola 0,18
cm a priemerná výška svalu 2,11 cm. Z nameraných výsledkov vyplýva, že najvyššia výšku
meraného svalu MLLT je u plemena Romney
Marsh (2,96 cm), pri priemernej výške podkožného tuku 0,20 cm a hmotnosti jahniat 31,51
kg v 89. dňoch veku.
Pri porovnaní mäsových plemien a nedojných plemien s kombinovanou úžitkovosťou
konštatujeme, že lepšie parametre dosahujú
mäsové plemená - priemerná výška svalu 2,13
cm, priemerná výška podkožného tuku 0,16 cm
pri priemernej hmotnosti 25,96 kg (priemernom veku 99 dní).

Graf č.5: Dosiahnutá priemerná mlieková úžitkovosť v kontrolnom
roku 2010 za šľachtiteľské chovy v porovnaní s rokmi 2009 a 2008

koch zaznamenali výrazný pokles v početnosti.
Z mäsových plemien bolo najviac oviec pripustených u plemena ile de France 385, obahnilo sa 324 bahníc v ŠCH a v RCH bolo najviac
oviec pripustených u plemena suffolk 69, z toho sa obahnilo 46 bahníc.
Pri dojných plemenách sa u plemena lacaune pripustilo 864 oviec, z toho sa obahnilo 735
bahníc, u plemena východofrízska ovca sa pripustilo 61 oviec a obahnilo sa 35 bahníc v ŠCH
a v RCH bolo pripustených 95 oviec, z tohto
počtu sa obahnilo 62 bahníc.
V porovnaní plemien s kombinovanou úžitkovosťou v šľachtiteľských chovoch najvyššie percento plodnosti na obahnenú bahnicu
bolo dosiahnuté u plemena askánske merino
(175,0 %), toto plemeno je však zastúpené len
jedným chovateľom. Z viacpočetných plemien
kombinovaného úžitkového typu najvyššie %
plodnosti na obahnenú bahnicu dosiahlo plemeno zošľachtená valaška – 130,0%.
Pri porovnávaní mäsových plemien v šľach-

titeľských chovoch sme zaznamenali najvyššie percento plodnosti na obahnenú bahnicu u plemena ile de France – 207,1 % v ŠCH
a u plemena suffolk v RCH – 160,9%.
U plodného plemena chovného na Slovensku, romanovskej ovce bol ukazovateľ percento plodnosti na obahnenú bahnicu v šľachtiteľských chovoch na úrovni 233,3 %.
Výsledky mliekovej úžitkovosti oviec
Kontrola mliekovej úžitkovosti sa v kontrolnom roku 2010 v šľachtiteľských chovoch vykonávala u kombinovaných plemien zošľachtená
valaška, valaška, cigája a u dojných plemien
lacaune a východofrízska ovca. U kombinovaného plemena valaška a mliekového plemena východofrízska ovca sa vykonáva kontrola
mliekovej úžitkovosti v menšom rozsahu a to
u plemena valaška u jedného chovateľa a
u piatich chovateľov plemena východofrízska.
U plemena valaška bola dosiahnutá priemerná
mlieková úžitkovosť 92,47 litrov na 25 normovaných laktáciách, pri dosiahnutí obsahu tuku
7,87 kg a obsahu bielkovín 5,65 kg. U plemena

Graf č.5: Dosiahnutá priemerná mlieková úžitkovosť v kontrolnom roku 2010 za šľachtiteľské
chovy v porovnaní s rokmi 2009 a 2008

Výsledky reprodukčných ukazovateľov
V kontrolnom roku 2010 bolo u nášho najpočetnejšieho kombinovaného plemena zošľachtená valaška pripustených 14 601 oviec
v šľachtiteľských chovoch a 1 377 bahníc v rozmnožovacích chovoch. Z tohto počtu bahníc
sa v kontrolnom roku 2010 obahnilo 12 182
bahníc v ŠCH a 1 104 bahníc v RCH. U plemena cigája bolo pripustených 9 539 oviec v ŠCH
a 2 495 oviec v RCH, z tohto počtu sa obahnilo 7 975 bahníc v ŠCH a 1 989 bahníc v RCH. U
plemena merino bolo pripustených 191 oviec
a obahnilo sa 148 bahníc v šľachtiteľských
chovoch. U tohto plemena sme v ostatných roChov oviec a kôz 1/2011
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východofrízska ovca bola dosiahnutá priemerná mlieková úžitkovosť 248,10 litrov na 18 normovaných laktáciách (obsah tuku – 14,96 kg,
obsah bielkovín – 12,96 kg).
Plemeno zošľachtená valaška – počet
všetkých laktácií 7 223, počet normovaných
laktácií 6 624, množstvo mlieka 111,19 litrov,
obsah tuku 8,52 kg a obsah bielkovín 6,32 kg.
Najvyššiu mliekovú úžitkovosť dosiahol
chovateľ NOFA – Ing. N. Fassinger VRBOV s dosiahnutou úžitkovosťou mlieka 150,50 litrov
pri počte normovaných laktácií 799 (obsah tuku 12,58 kg a obsahu bielkovín 8,07 kg).
Plemeno cigája – počet všetkých laktácií 4
227, počet normovaných laktácií 3 741, množstvo mlieka 111,56 litrov, obsah tuku 8,33 kg a
obsah bielkovín predstavovalo 6,46 kg.
Najlepším chovateľom plemena cigája
v mliekovej úžitkovosti v roku 2010 bol chovateľ PETER KARCOL, kde sme zaznamenali priemerné množstvo mlieka 188,64 litrov pri 10
normovaných laktáciách s obsahom tuku 14,75
kg a obsahom bielkovín 10,31 kg.
Plemeno lacaune – počet všetkých laktácií
634, počet normovaných laktácií 586, množstvo mlieka 214,30 litrov, obsah tuku 14,06
kg a obsah bielkovín predstavovalo 12,64 kg.

Najvyššia mlieková úžitkovosť bola dosiahnutá u chovateľa SHR Vlastimil Majer, Bystrá a to
349,27 litrov na 6 normovaných laktáciách.
Za hodnotený rok bola na Slovensku dosiahnutá mlieková úžitkovosť 116,17 litra za
všetky plemená (medziročný nárast predstavuje 3,05 litra). V porovnaní našich dvoch najpočetnejších kombinovaných plemien - plemena
zošľachtená valaška je nárast v produkcii mlieka takmer o 4 litre a u plemena cigája o 8,13
litra v šľachtiteľských chovoch.
Na porovnanie v grafe č.6 uvádzame výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti čistokrvných
plemien v rozmnožovacích chovoch. V tomto
stupni kontroly sa kontrola mliekovej úžitkovosti vykonáva u piatich plemien (valaška,
cigája, lacaune, východofrízska a bergshaf).
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nám
pribudlo plemeno valaška (jeden chovateľ)
s množstvom mlieka 102,01 litrov pri 11 normovaných laktáciách.
V kontrole úžitkovosti oviec s krížením (experimentálne chovy) sa kontrolujú bahnice na
báze zošľachtenej valašky a na báze cigáje.
V KÚ krížencov na báze ZV s krížením plemien

lacaune a východofrízska je v ŠCH 6 chovateľov. V roku 2010 bola dosiahnutá priemerná
hodnota množstva mlieka na úrovni 133,11
litrov na 927 normovaných laktáciách. Najlepšie výsledky boli zaznamenané na CVŽV ÚCHO
Trenčianska Teplá (ZVxLC) s dosiahnutou úžitkovosťou mlieka 184,39 litrov (79 normovaných laktácií, obsah tuku 11,96 kg a obsahu
bielkovín 9,66 kg).
V experimentálnych chovoch s krížením
plemena cigája s dojnými plemenami lacaune
a východofrízska je v 5 ŠCH zapojených 1 565
bahníc. Dosiahnuté priemerné množstvo mlieka bolo na úrovni 162,34 litra. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté v Agrodružstve Bystré
(CxLC), kde pri 58 normovaných laktáciách
bola dosiahnutá mlieková úžitkovosť na úrovni
194,98 litra.
V tomto období sa chovateľom a chovateľskej verejnosti dostáva do rúk publikácia – Výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz na Slovensku, ktorú každý rok vydávame po ukončení
kontrolného roka. PS SR, š.p. prostredníctvom
kontroly úžitkovosti v úzkej spolupráci s chovateľmi svojou činnosťou a výsledkami prispeli
k ďalšiemu rozvoju a zveľaďovaniu chovu oviec
na Slovensku.

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Šľachtiteľský chov u Predsedu
Predstavenstva ZCHOK
Na farme v Ráztoke dňa 10.12.2010 sa konalo
uznávacie pokračovanie rozmnožovacieho chovu
oviec plemena lacaune.
Ing. Igor Nemčok je dlhšiu dobu chovateľom
východofrizských oviec, ktoré chová v počte 15
kusov v šľachtiteľskom chove. Náročné pôdno-klimatické podmienky, v ktorých tieto ovce chová
ako aj celkové vyššie nároky tohto plemena mu
nedovolili rozšíriť tieto počty. Preto sa rozhodol,
že skúsi chovať aj ovce plemena lacaune. Ako prvé
zakúpil plemenné jahničky z chovu p. Roziaka
v počte 5 kusov. Jahničky boli narodené v januári
až februári roku 2008. Pre odchov mali vytvorené
dobré podmienky a boli chované v samostatnej
maštali spolu s VF jahničkami. Po roku chovania,
keď porovnával obidve chované plemená zistil, že
pri chove LC jahničiek sa nevyskytli u nich žiadne zdravotné problémy. Sú temperamentnejšie,
odolnejšie, chodivejšie a prispôsobivé stádovému
chovu oviec. V podmienkach RD HRON Slovenská
Ľupča – farma Ráztoka, kde ovce chová v letnom
chovnom období spolu s družstevnými ovcami sa
už viac rokov používajú v plemenitbe LC barany
v úžitkovom chove. Po 4-5 rokoch práce sa dostavujú dobré výsledky.
V roku 2009 pripustil 5 kusov LC jariek. Dosiahla sa plodnosť 200%, keď všetky jarky mali
dvojičky. Z nich sa do chovu zaradilo 5 jahničiek.
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Ovce sa počas roka pásli a dojili spolu s ostatnými
ovcami. Neboli nijako zvýhodňované a produkcia
mlieka za normovanú dojnú periódu(150 dní) prepočítanú na tretiu laktáciu bola 230,55 litra mlieka na jednu bahnicu.
V priebehu roka zakúpil 10 kusov plemenných
jahníc od MVDr. Keľa a 20 kusov od p. Onderku
z Českej republiky. Počet LC je 38 kusov, z toho je 5
bahníc a 33 jahničiek. Do budúcnosti by chcel Ing.
Igor Nemčok ustáliť počet chovaných oviec na 20
až 25 kusov bahníc. V roku 2011 v mesiaci máj by
chcel pripustiť časť jariek mimosezónne. Bahnili
by sa v mesiaci október až november 2011. Získané potomstvo – plemenné barančeky by sa mohli
zaradiť na nákupný trh v roku 2012 a jahničky by
sa pripustili vo veku 12 mesiacov, čím by sa skrátil odchov plemenných zvierat o 5 až 7 mesiacov.
Zvyšok jariek pripustiť tradičným spôsobom v septembri až v októbri t.j. vo veku 16 až 18 mesiacov.
Ing. Igor Nemčok má pre ovce vytvorené dobré
chovateľské podmienky ako z hľadiska ustajnenia,
Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti oviec na normovanú dojnú periódu ( 150 dní ) prepočítanú
na 3. laktáciu
Tuk

Bielkovina

Laktóza

Rok

Mlieko
litre

kg

%

kg

%

kg

%

2010

230,55

16,11

7,51

12,20

5.70

9,61

4.47
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dojenia, výživy aj z hľadiska ošetrovateľskej starostlivosti.
Výberová komisia pre chov oviec a kôz pri MP
RV SR pracovala v zložení Doc. Ing. Egon Gyarmathy, MVDr. Helena Chladná, Ing. Martina Rafajová a Ing. Slavomír Reľovský. Na jej čele stál
predseda Ing. Július Šutý. Komisia na základe rozboru stáda a následnej fyzickej obhliadky uznávaného stáda a chovateľského prostredia uznala
uvedený rozmnožovací chov oviec za šľachtiteľský.

Z rokovania vyplynuli nasledovné opatrenia:
Pre chovateľa: riadiť sa pokynmi pracovníkov
ZCHOK a PS SR š.p., dodržiavať vypracovaný pripúšťací plán. Pre RS PS SR š.p.: vykonávať pozitívny výber potomstva po rodičoch s najvyššou
PH v zmysle prijatých zásad pre obnovu ŠCH,
pokračovať vo výkone KÚ a KMÚ. Pre veterinárnu
službu: vykonávať v spolupráci s chovateľom zooveterinárne opatrenia pre šľachtiteľské chovy
v zmysle Zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Predsedovi Predstavenstva ZCHOK prajeme veľa chovateľských úspechov a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Autori: Ing. Stanislava Romaňáková,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
MVDr. Helena Chladná
konzulent pre chov oviec a kôz

RECEPTY
Barania špecialita
600 g baranieho mäsa., soľ., mleté čierne korenie., 50 g masti., 3
malé cibule ., vývar s kostí., 200 g ryže., 2 PL masti na udusenie zeleniny., 250 g karotky., 50 g sušených húb., 80 g tvrdého syra
Umyté a odblanené mäso pokrájame na kocky., osolíme a okoreníme.
Na masti opražíme cibuľu pokrájanú nadrobno, pridáme pokrájané mäso, opečieme podlejeme vývarom, prikryjeme a za občasného miešania
udusíme domäkka. Medzitým dáme variť do osolenej vriacej vody umytú
ryžu. Osobitne na jednej lyžici masti udusíme nahrubo pokrájanú karotku a na druhej lyžici masti udusíme umyté a namočené huby. Do ohňovzdornej misy rozložíme udusené mäso, naň dáme vrstvu karotky, potom
vrstvu uvarenej ryže a povrch posypeme udusenými hubami. Všetko zalejeme vývarom z kostí a zapečieme vo vyhriatej rúre. Jednotlivé porcie na
tanieri posypeme postrúhaným syrom

Baranie mäso s hlávkovou kapustou
2 cibule., 30 g masti., 40 g údenej slaniny., 400 g baranieho mäsa., soľ., mleté čierne korenie., 2 strúčiky cesnaku., 500 g hlávkovej kapusty., mletá červená paprika., mäsový vývar
Nadrobno posekanú cibuľu speníme na rozškvarenej pokrájanej údenej slanine a na masti. Pridáme mäso pokrájané na kocky, opražíme,
osolíme, okoreníme mletým čiernym korením a ochutíme rozotreným
cesnakom. Hlávkovú kapustu zbavíme hlúbovitých častí, pokrájame na
tenké rezance, primiešame k mäsu, posypeme mletou červenou paprikou

Chov oviec a kôz 1/2011

(podľa chuti môžeme posypať aj štipľavou mletou červenou paprikou),
podlejeme mäsovým vývarom a prikryté udusíme do mäkka

Jahňacia pečienka s hubovou zmesou
600 g jahňacieho chrbta., 250 g krupice., 4 dl mlieka., viazaničku
jarnej cibule., 200 g húb – hlivy ustricovej., 2 kalifornské papriky., dl červeného vína., 0,5 dl sójovej omáčky., dl oleja., 30 g masla., KL kečupu.,
viazaničku čerstvého rozmarínu., soľ., mleté čierne korenie
Jarnú cibuľu nakrájame nadrobno a necháme opražiť do sklovita na
malom množstve masla. Prisypeme kukuričnú krupicu, okoreníme podlejeme mliekom a pri častom miešaní varíme tak dlho, kým zmes celkom
nezhustne. Potom ju vylejeme do olejom vymastenej tortovej formy,
rovnomerne ju rozprestrieme a odložíme aspoň na 10 minút na chladné miesto stuhnúť. Po stuhnutí vykrojíme z kukuričnej hmoty kolieska
a opečieme ich z oboch strán na niekoľkých kvapkách oleja. Jahňacinu
osolíme, okoreníme, ochutíme rozmarínom a predpečieme na rozpálenom oleji. Potom mäso dáme na pekáč a na 10 až 15 minút vložíme piecť
do rúry pri teplote 180 stupňov C. Huby pokrájame na malé kúsky a dusíme na rozpálenom oleji. Potom pridáme kalifornskú papriku nakrájanú
na plátky. Osolíme, okoreníme a posypeme čerstvými lístkami rozmarínu.
Keď sa zelenina mierne opraží, ochutíme ju sójovou omáčkou, kečupom
a červeným vínom. Pridáme 30 g masla a všetko dusíme niekoľko minút.
Jahňaciu pečienku podávame s kukuričnými plackami a hubovou zmesou
na červenom víne.
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OCHRANA ZVIERAT

Ochrana hospodárskych zvierat
proti veľkým šelmám
Ing. Slavomír Finďo PhD
Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22,
960 92 Zvolen,findo@nlcsk.org
Dipl. biol. Michaela Skuban
Spoločnosť pre karpatskú zver, Tulská 29, 960
01 Zvolen
V sérii niekoľkých pripravovaných článkov,
by sme sa chceli s čitateľmi podeliť o skúsenosti a vedomosti s ochranou hospodárskych zvierat resp. všeobecne majetku ľudí proti veľkým
šelmám. Mnoho rokov sa zaoberáme výskumom
voľne žijúcej zveri, výchovou a správaním pracovných plemien psov, s cieľom nielen získania
nových poznatkov, ale aj zlepšenia spolunažívania šeliem a človeka v civilizovanej krajine.
Životný priestor ľudí aj zvierat sa neustále
zmenšuje, o čom svedčí dynamika osídľovania

odľahlých oblastí, výstavba ciest, chatových
osád, rekreačných zariadení a pod. Ľudia čoraz viac prenikajú do prírody, či už za pracovnými povinnosťami súvisiacimi prevažne
s hospodárskou činnosťou alebo za rekreáciou.
Napriek tomu, u nás sa dodnes zachovali zvieratá, ktoré v iných štátoch už dávno vyhynuli.
Patria k nim aj veľké šelmy medveď, vlk a rys,
ktoré niekedy prichádzajú do konfliktu so záujmami človeka. Šelmy v minulosti obývali celé
územie Slovenska. Svedčia o tom mená obcí,
chotárov, lokalít napr. Vlkovo, Vlčovo, Vlky,
Vlkanová, Vlkolinec, Vlčince, Medveďov, Rysia
skala. Spomedzi mnohých historických písomností, zachoval sa aj archívny dokument mesta
Bratislavy z roku 1586, v ktorom sa uvádza, že
počas tuhých zím, keď zamrzli dunajské ramená, z okolia obce Wolfstahl (prvá osada na rakúskej strane oproti Petržalke) privandrovali

Obrázok 1: Počty hospodárskych zvierat (ovce, kozy, hovädzí dobytok) usmrtených vlkom
a medveďom na Slovensku v rokoch 1999 – 2009. Zdroj: Poľovnícka štatistika SR.

svorky vlkov na ostrovy pri Bratislave a spôsobovali nemalé škody na rožnom statku, preto
na ne zorganizovali spoločnú poľovačku. Dnes
sa zdá až neuveriteľné, že pred niečo vyše 400
rokmi Podunajskú rovinu obývali tieto veľké
druhy zvierat.
Dnešné Slovensko je ešte stále útočiskom
medveďa, vlka a rysa, ale už len asi na 40 %
rozlohy štátu. Obývajú prevažne vrchovské
oblasti s vysokou lesnatosťou, hoci vlk, pôvodne lesostepné zviera, objavuje sa aj v pahorkatinách a polootvorenej krajine. Hlavnou
potravou vlka a rysa sú voľne žijúce kopytníky;
jelenia, diviačia a srnčia zver. Medveďa vo všeobecnosti pokladajú za bylinožravý druh, ale
novšie analýzy ukázali, že popri úlohe zdochlinožravca je aj aktívny lovec všetkých druhov
raticovej zveri. Na jar a v jeseni, mäso tvorí veľký podiel jeho potravy.
V našich prírodných podmienkach, škody na
hospodárskych zvieratách spôsobuje prevažne
vlk a medveď. Útoky rysa na ovce alebo kozy sú
zriedkavosťou, no v iných štátoch Európy spôsobuje významné škody ( napr. Švajčiarsko).
Niekedy potrhajú ovce aj túlavé psy, preto pri
posudzovaní príčiny škody je potrebné mať
dobré znalosti o spôsobe rozlišovania pobytových znakov a poranení spôsobených vlkom
a psom.
Na obrázku 1 je znázornený vývoj škôd spôsobených vlkom a medveďom na Slovensku
v rokoch 1999 – 2009 spolu na ovciach, kozách
a hovädzom dobytku. Ako zdroj sme použili oficiálne údaje poľovníckej štatistiky, kde sa každoročne vykazuje počet zvierat (aj vyčíslená
škoda), ktorých úhyn z dôvodu predácie uznala
komisia pri terénnej obhliadke. Do roku 2002
sa medveď väčšou mierou podieľal na usmrtení
hospodárskych zvierat, ale neskôr jednoznačne

Tabuľka 1: Priemerné ročné počty (%) hospodárskych zvierat usmrtené medveďom a vlkom v rokoch 1999 – 2009. Zdroj: Poľovnícka štatistika.
Šelma

Ovce
N

Kozy
%

Hovädzí dobytok

N

%

N

Spolu

%

N

%

Medveď

201

93

5

2

11

5

217

100

Vlk

272

92

12

4

11

4

295

100

Spolu

473

93

17

3

22

4

512

100

Tabuľka 2: Škody spôsobené šelmami (počty) na vybraných farmách a salašoch v roku 2003 (Finďo 2003).
Ovce/kozy
Šelma

Hovädzí dobytok

Spolu

U

P

Spolu

U

P

S

U

P

S

Vlk

395

59

454

0

0

0

395

59

454

Medveď

117

13

130

6

2

8

123

15

138

Rys

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

512

72

584

6

2

8

518

74

592

Vysvetlivky: U = usmrtené, Z = poranené, S = spolu
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Obrázok 2: Lokality s výskytom škôd od vlka v rokoch 1999 – 2009
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prevládol vplyv vlka, pričom tento trend trvá do súčasnosti (Obrázok 1,2). Obidve šelmy
spôsobujú najväčšie škody na ovciach (93 %),
v malej miere na kozách (3 %) a rožnom statku
(4 %)(Tabuľka 1). Pomer medzi počtom strhnutých oviec (kôz) a dobytka je jednak zapríčinený počtom zvierat, ktoré sa v lete pasú v areáli veľkých predátorov, ale aj skutočnosťou, že
u nás šelmy jednoznačne uprednostňujú ovce.
Počty usmrtených zvierat nie sú však celkom
smerodajné pre vyčíslenie škody, vzhľadom na
ich veľmi rozdielu trhovú cenu. K číslam uvádzaným v poľovníckej štatistike treba doplniť,
že tieto sú oveľa nižšie, ako skutočné straty
od šeliem. Je to spôsobené tým, že chovateľ
domácich zvierat mnoho razy nenahlási každý
strhnutý kus, najmä keď ide o mladé zvieratá
s nízkou cenou. Na druhej strane, pri útoku je
stádo často rozohnané, zvieratá sa potratia
alebo sú usmrtené ďaleko od košiara (pastvy)
v lese, kde sa ich zvyšky nenájdu. Pre dokreslenie tejto skutočnosti uvádzame údaje vlastného terénneho aj dotazníkového prieskumu

škôd z roku 2003. Informácie sme získali z 90
fariem, ktoré dovedna chovali 62 683 oviec,
25 593 kusov rožného statku a 392 kôz. Z 32
fariem na 48 salašoch nám nahlásili výskyt
škôd od šeliem. Celkovo sme zdokumentovali
75 útokov, z toho 55 (73 %) od vlka 20 (27 %)
od medveďa. Výsledok prieskumu je zhrnutý v
tabuľke 2. Z neho vyplynulo, že pri útokoch šeliem na 32 farmách bolo usmrtených 518 a poranených 74 zvierat, spolu 592 kusov. Oficiálne
údaje z toho istého roka pre celé územie Slovenska sú podhodnotené lebo uvádzajú usmrtenie iba 571 kusov bez ohľadu na poranené
zvieratá, ktoré útoky prežili.
Ochrana stád je v oblastiach s výskytom
šeliem vysoko aktuálna. Použitie preventívnych metód je aj podmienkou pre kompenzáciu vzniknutej škody. Na domáce zvieratá
spravidla útočia iba určité jedince, ktoré majú
buď zdravotné problémy, nevedia efektívne
uloviť voľne žijúcu raticovú zver, naučili sa na
mäso hospodárskych zvierat v blízkosti fariem

a salašov (vyhadzovanie kadáverov do lesa),
prejavujú stratu plachosti voči človeku alebo
jednoducho využijú vhodnú príležitosť, keď
statok nie je účinne chránený. Z tohto dôvodu,
pri likvidácii škodníka je potrebná jeho presná
identifikácia. Na Slovensku sa však zaužívala
prax, že realizácia rozhodnutia na odlov škodníka často postihne iné, zdravé jedince šeliem,
ktoré s útokmi na domáce zvieratá nemajú
nič spoločné. Takéto prípady sú časté najmä u
medveďa.
Ochrane hospodárskych zvierat proti šelmám sa u nás vo všeobecnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Predpokladáme že mnohí
chovatelia, ktorých stáda každoročne trpia
útokmi vlka alebo medveďa, uvítajú informácie o ich ochrane. V ďalších príspevkoch by
sme sa chceli upriamiť na prevenciu proti škodám, používanie pastierskych strážnych psov
a technické metódy ochrany. Existuje viacero
metód alebo ich kombinácií, ktorými možno
významne znížiť alebo dokonca úplne zabrániť
stratám. Používanie psov a ľudí na stráženie
má u nás dlhú tradíciu, ale väčšina slovenských
pastierov už zabudla postupy správnej výchovy
a vedenia týchto psov. Svedčí o tom ich neustále uväzovanie na reťaz, čím sa znižuje nielen
ich efektívnosť proti šelmám, ale život takýchto psov často hraničí s týraním zvierat. Okrem
elektrických ohradníkov, ktoré sa skôr používajú na ohradenie pastvy a nie na ochranu stád,
iné technické metódy sú takmer neznáme.
Poďakovanie
Táto štúdia vznikla vďaka podpore v rámci
operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Dobudovanie centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy, ITMS: 26220120049,
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Kurz prípravy vlny, pradenia, farbenia
a plstenia vlny pre začiatočníkov
Mgr. Mária Kondelová
účastníčka kurzu

priadky v minulosti, ktoré predstavovali spoločenskú udalosť mnohých žien na dedine.

V dňoch 31.3 – 3.4.2011 sa konal kurz prípravy vlny, pradenia a plstenia vlny pre začiatočníkov na ekofarme Roziak vo Zvolene v mestskej
časti Môťová. Kurz organizoval Zväz chovateľov
oviec a kôz na Slovensku. Bol už druhým v poradí, prvý kurz sa uskutočnil koncom januára
v Záborskom pri Prešove a zúčastnilo sa na ňom
deväť účastníkov. Organizovaním týchto kurzov
sa Zväz postaral o nezabudnuteľnú aktivitu pre
všetky milovníčky zabudnutých remesiel našich
mám. Komorná atmosféra na kurze pripomínala

Novodobé Priadky
Kurz prebiehal v príjemnom prostredí ekofarmy Roziak vo Zvolene v mestskej časti Môťová. Farma Roziak je rodinná farma, ktorá sa
venuje chovu oviec a hovädzieho dobytka od
roku 1993. Z čerstvého syra produkujú čerstvé
a udené syry, bryndzu, žinčicu a jogurty. Taktiež z dvora predávajú celozrnnú múku a chlieb
pečený v tradičnej peci. Farma Roziak sa venuje
aj spracovaniu ovčej vlny a výrobe plstených výrobkov.

Chov oviec a kôz 1/2011

Kurz sa začal stretnutím všetkých účastníčok na farme. Pani Roziaková nás privítala vo
svojej dielni s kolovrátkami, krosnami, koberčekmi, výrobkami z vlny a s voňajúcim domácim
koláčom. Dielňa, v ktorej sme sa zišli predstavovala izbu v akej sa v minulosti stretávali ženy na
priadky. Priadky v minulosti boli vyslovene ženskou záležitosťou. Stretávali sa ženy a dievčatá
od novembra do konca fašiangov. Prvýkrát prišlo na priadky dievča vo veku štrnásť až pätnásť
rokov a jeho účasť na priadkach bola pre dedinské spoločenstvo znakom, že ho možno považovať za dospelé. Pradenie bolo oddávna považované za najtypickejšiu ženskú prácu, ktorou sa
31

zaoberali v ranom stredoveku nielen poddané
ženy, ale aj meštianky a šľachtičné. Dokazuje
to napríklad aj rodová postupnosť s označením
pôvodu vyjadrená slovným spojením „po praslici“ a „po meči“. Ženy sa stretávali počas celej
doby v jednej izbe u hostiteľky za čo jej nosili
polienko alebo rôzne naturálie v podobe ľanu,
chleba, kyslej kapusty alebo výslužiek zo zabíjačky. Tieto dni sa preto ešte viac využívali na
spoločné hry, zábavy, spevy priadkových piesní,
tance, ľúbostné čary, na ktorých sa zúčastňovali aj mládenci.
Na našich novodobých priadkach sa stretli ženy nie z jednej dediny ale z rôznych kútov
Slovenka. Spájala nás láska k ovčiarstvu a záujem o zabudnuté remeslá. Domácou paňou,
hostiteľkou týchto dní nám bola pani Roziaková. Svojim rodinným prístupom nás všetkým
vtiahla do kruhu svojho sveta rodinnej farmy.
A začalo rozprávanie o ovečkách, živote na farme a predovšetkým o ovčej vlne o jej dôležitosti
v našom živote a všestranných možnostiach jej
využívania. Počas rozprávania nás oboznámila
s procesom čistenia vlny, ktorý potrebuje svoj
určitý postup zameraný na zbavovanie nečistôt
a mastnoty z vlny, ktorý si pani Roziaková praxou osvojila a nám ho posunula ďalej. Rozhovory sa niesli v duchu odovzdávania si vzájomných
rád. Veď pátranie po dávnych postupoch z minulosti je o ústnom tradovaní a posúvaní si cenných zistení, lebo len tak zabezpečíme kontinuálny posun našich tradícii ďalším generáciám.
Po vyčistení sa ovčia vlna načeše a tak sme
sa dostali k najdôležitejšej časti a to k procesu pradenia na kolovrátku. Samotná činnosť
a obsluha kolovrátka si vyžaduje zo začiatku
dávku trpezlivosti, ale na konci dňa každá z
účastníčok prišla na techniku ako s kolovrátkom
pracovať. No zručnosť získame až po intenzívnom pradení na vlastných kolovrátkoch. Pani
Roziaková nám preto neustále zdôrazňovala,
aby sme v pradení pokračovali a neváhali ju kedykoľvek požiadať o pomoc alebo o opravu svojho nájdeného kolovrátka na pôjde.
Ďalšou textilnou technikou, ktorú sme sa
naučili bolo plstenie. Plstenie používali naši predkovia v každodennom živote pri výrobe
odevných doplnkov a súčastí odevov. V dnešnej
dome sa využíva plstenie predovšetkým na
výrobu dekoračných predmetov a šperkov,
pričom sa využívajú nové materiály, postupy
a farebnosť. Na kurze sme si vyskúšali techniku suchého a mokrého plstenia. Pričom suché
plstenie je spracovanie vlny pomocou plstiacej
ihly a vlna sa pomocou nej tvaruje do rôznych
tvarov. Touto technikou sa dajú vytvoriť šperky,
vlnené figúrky a podložky. Taktiež sa dá využiť
na zaplátanie starých svetrov a kobercov. Mokré plstenie sa odlišuje tým, že spracovanie vlny
prebieha za pomoci horúcej vody, mydla a mechanického trenia. Táto technika sa dá využiť pri
vytváraní odevných doplnkov ako sú tašky, šály
a rôznej bižutérie.
Naučili sme sa jedno z mnohým remesiel,
ktoré by postupom času upadalo čoraz viac do
32

zabudnutia. Spoločnými silami sa musíme zaujímať a starať o nahromadené bohatstvo našich
predkov. Lebo naše dištancovanie sa od minulosti zapríčiní pretrhnutie tej dôležitej nite,
ktorá nás spája s tradíciou, našim kultúrnym
bohatstvom. Nesmieme zabudnúť, že pre našu
kultúru je potrebné tieto zručnosti predávať
ďalším generáciám. Udržiavať intenzívny medzigeneračný rozhovor, aby sme nezabúdali
a ďalej šírili.
Návrat k ovčej vlne
V súčasnej dobe môžeme pozorovať v rôznych oblastiach nášho života čoraz väčší návrat
k prírode. Tento návrat nie je obrazom spiatočníctva ale naopak novátorstva a získava si
stále viac priaznivcov. Už naši predkovia vedeli
správne využiť vlastnosti ovčej vlny, na výrobu
rôznych textílii. Uvedomovali si jej schopnosť
pohlcovať vlhkosť vrátane ľudského potu, ktoChov oviec a kôz 1/2011

rého sa následne ľahko zbavuje vetraním.
Ovčia vlna obsahuje LANOLÍN - vlnotuk, ktorý obaľuje každý vlas, chráni ho pred znečistením, baktériami a inými mikroorganizmami. Nečistota je tak vynášaná zvnútra na povrch vlasu.
Proces pohlcovania vlhkosti ovčou vlnou našiel uplatnenie v stavebníctve. Ovčia vlna ako
tepelnoizolačný materiál spĺňa dôležité parametre, pri izolácii domov. Z ekologického hľa-

diska sa dostáva čoraz viac do popredia otázka
zdravého bývania a upriamuje sa pozornosť na
materiály na prírodnej báze akým je aj ovčia vlna. Výrobky z ovčej vlny tiež potvrdzujú liečebné účinky.
Podporujú dobré fungovanie organizmu, odbúravajú stres, únavu, priaznivo pôsobia proti
nasledovným ochoreniam ako reumatizmus,
bolesti chrbtice, zápaly svalov a šliach, poruchy

krvného obehu, úrazové poškodenia nervovej
sústavy, gynekologické problémy a zápaly močových ciest.
Zdroje:
http://www.civil.gov.sk/archiv/
CASOPIS/2005/25_26/2532st.htm
http://www.uluv.sk/product/
priadky-1435/

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Šľachtiteľský chov plemena lacaune v Jasení
Ing. Stanislava Romaňáková1
MVDr. Helena Chladná2
1
ZCHOK na Slovensku – družstvo
2
konzulent pre chov oviec a kôz
Na zasadnutí Výberovej komisie pre chov
oviec a kôz pri MP RV SR dňa 9.3.2011 bolo prijate uznesenie na základe žiadosti chovateľa
SHR Pavla Demetera o uznanie rozmnožovacieho chovu plemena lacaune za chov šľachtiteľský.
Predsedníčka výberovej komisie Ing. Martina
Rafajová menovala komisiu, ktorá 24.3.2011
uskutočnila uznávacie konanie. Komisia pracovala v tomto zložení:
Chov oviec a kôz 1/2011

predseda komisie:
Ing. Slavomír Reľovský
členovia komisie:
Jaroslav Roziak
Ing. Martina Rafajová
MVDr. Helena Chladná
MVDr. Marian Stanko
SHR Pavol Demeter hospodári v katastri obce Jasenie pod masívom Nízkych Tatier. Prírodné podmienky sú vhodné pre chov hospodárskych zvierat. Po zániku poľnohospodárskeho
družstva je jedným z najväčších chovateľov
oviec v tejto dedine. Pochádza zo známej ovčiarskej rodiny Demetrovcov, ktorá sa už niekoľko generácií venuje chovu oviec.
Od roku 1991 sa zaregistroval ako samo33
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Prip.
(ks)

Predč.
vyrad. (ks)

Jalové
(ks)

Obah.
(ks)

Počet
narod.
jahniat
(ks)

2008/09

13

0

1

12

14

92,3

107,7

116,7

2009/10

16

3

0

13

18

100,0

138,5

138,5

Počet
Kontrolné
obdobie

bahníc

Perc.
oplod.
(%)

Perc.
plod.
(%)

Perc. plod. na obahn.
bahnicu
(%)

Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti oviec na normovanú dojnú periódu ( 150 dní ) prepočítanú na 3. laktáciu
Tuk

Bielkovina

Laktóza

Mlieko
litre

kg

%

kg

%

kg

%

2009

253,39

17,95

7,18

13,66

5.42

11,94

4.71

2010

273,93

19,82

7.24

15,55

5.69

12,66

4.62

Rok

Prehľad prírastkov jahničiek stádo 603 713 968
Počet

Priem.
hmotnosť do
odstavu (kg)

Priem. počet
dni do odstavu

Priem. hodnota
den. prírastku
(g)

Kontrolné obdobie 2008/09

6

15,7

51

237

Kontrolné obdobie 2009/10

4

16,8

63
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statne hospodáriaci roľník, ale ovce mával
vždy na salaši u iných chovateľov, keďže pracuje v Podbrezovských železiarňach. Oporu má
aj vo svojom bratovi Martinovi, ktorý mu tiež
pomáha.
V roku 2007 sa rozhodol, že sa chovu bude
venovať vo väčšej miere a tak nakúpil jahničky plemena Lacaune od Ing. Petra Bernáta - 7
ks jahničiek a 1 barana. V roku 2008 bol zrea-

lizovaný ďalší nákup a v tomto istom roku bol
uznaný aj rozmnožovací chov. V súčasnosti
chová okolo 200 ks oviec (valaška, lacaune
a jeho krížence). Dojenie sa robí strojovým dojacím zariadením.
Kŕmna dávka pozostáva v zimnom období
zo sena, senáže, jadra (kukurica, jačmeň, pšenica), minerálne lízy. Pred pripúšťaním je bahniciam podávaná kŕmna zmes BAK. V lete sa

ovce pasú na pasienkoch a jadro je pridávané
na dojárni. Jahňatám je podávaná kŕmna zmes
ČOJ.
Cieľom SHR Demetera do budúcnosti je rozšírenie priestorov ustajnenia a to kúpou maštale od bývalého poľnohospodárskeho družstva a zvýšiť stav oviec plemena lacaune.
Na základe rozboru stáda, následnej fyzickej obhliadky a chovateľského prostredia uložila komisia nasledovné opatrenia:
Pre chovateľa: riadiť sa pokynmi pracovníkov ZCHOK a PS SR š.p., dodržiavať vypracovaný pripúšťací plán.
Pre RS PS SR š.p.: vykonávať pozitívny výber
potomstva po rodičoch s najvyššou PH v zmysle
prijatých zásad pre obnovu ŠCH, pokračovať vo
výkone KÚ a KMÚ.
Pre veterinárnu službu: vykonávať v spolupráci s chovateľom zooveterinárne opatrenia pre šľachtiteľské chovy v zmysle Zákona
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov.
Všetci prítomní členovia výberovej komisie
sa vyjadrili za uznanie uvedeného rozmnožovacieho chovu oviec za chov šľachtiteľský.
Chovateľovi do budúcnosti prajeme veľa
chovateľských úspechov a tešíme sa na spoluprácu.

Blahoželáme
Vážení čitatelia,
V uplynulom období oslávili
životné jubileá:

Anna Kováčiková,
predsedníčka PD Liptovské Revúce

Ing. Július Habovštiak,
Agrodružstvo Krivá

Ing. Július Šutý,
Zväz chovateľov
oviec a kôz

Srdečne blahoželáme!
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PREDSTAVUJEME

Prestavujeme Slovenský zväz chovateľov
Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
tajomníčka Republikovej rady Slovenského zväzu
chovateľov
Slovenský zväz chovateľov, často nazývaný
ako zväz drobnochovateľov, je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zastupujeme záujmy chovateľov, pre ktorých
je chov zvierat záľubou.
Slovenský zväz chovateľov má dvoch rovnocenných štatutárov, čestného predsedu a výkonného tajomníka. Predsedu v jeho neprítomnosti
zastupujú dvaja podpredsedovia. Predsedovia
ústredných odborných komisií spolu s podpredsedami a štatutármi tvoria Predsedníctvo Republikovej rady. Práve Predsedníctvo je výkonný
orgán zväzu.
Zastupujeme chovateľov rôznych druhov
a plemien zvierat, a to od chovateľov akváriových
rýb, cez najpočetnejšie zastúpených chovateľov
hydiny, holubov, králikov, kožušinových zvierat,
ale aj chovateľov drobných hlodavcov, spevavých
kanárikov, exotického vtáctva, mačiek až po chovateľov oviec a kôz.
Sme často nazývaní ako malý zväz, opak je
však pravdou. Naša členská základňa je početná, počet členov v minulom roku bol nad 5 000.
Našimi členmi nie sú len dospelí, ale snažíme sa
vychovávať aj mládež, pre ktorú organizujeme
celoslovenské podujatia, súťaže, či výstavy. Našich zástupcov nájdete v každom kúte Slovenska.
Organizačne sa členíme na Oblastné výbory (v
súčasnosti 31) a základné organizácie (viac ako
330) a kluby. Členstvo v Slovenskom zväze chovateľov poskytuje množstvo výhod. Naši členovia
sa aktívne zapájajú do chovateľského života a porovnávajú svoje chovateľské výsledky s výsledkami iných chovateľov na nami usporiadaných podujatiach. Pre každý druh zvierat poskytuje náš
zväz rôzne výhody. Zároveň zastupujeme našich
členov a obhajujeme ich záujmy pri rokovaniach s
medzinárodnými organizáciami, orgánmi štátnej
správy a samosprávy. Za malú investíciu vo forme
členského poplatku (ktorý je dnes už po zvýšení
3 EUR na dospelého člena a 1 EUR na mladého
chovateľa) získava náš člen množstvo výhod,
kontaktov a nových informácií. Každý rok školí-

me posudzovateľov jednotlivých druhov zvierat,
nakoľko si uvedomuje význam odborného vzdelávania pre ďalší rozvoj chovateľstva. Byť chovateľom zvierat nie je len koníček, ale je to aj životná
filozofia. Na stretnutiach si chovatelia vymieňajú
vzácne rady a skúsenosti, ale získavajú aj kvalitný plemenný, či chovný materiál.
Vo Zväze máme vypracovaný aj systém hodnotenia chovateľov. Každý chovateľ môže získať
na základe dosiahnutých chovateľských výsledkov, či aktívnej práci vo zväze ocenenie, a to od
čestného uznania, cez odznak vzorný chovateľ, či
plakety až po najvyššie ocenenie – zápis do knihy
cti.
Uvedomujeme si dôležitosť informovania
chovateľov o najnovších aktualitách. Z tohto dôvodu sme začali pracovať na novej internetovej
stránke zväzu www.szch.sk. Snažíme sa postupne
zlepšovať kvalitu a v čo najkratšom čase aktualizovať údaje. V súčasnom období za obsah stránky zodpovedá náš dodávateľ Agroinštitút Nitra,
š.p., ktorému posielame množstvo nových informácií a doslova kolegov z Agroinštitútu „zahlcujeme“ novými dokumentmi a fotkami.
Každý chovateľ a každý druh či plemeno
zvierat je pre nás dôležitý. Vieme, že chovatelia
oviec a najmä kôz by radi uvítali viac praktických
aktivít. V tomto roku sme začali so sériou praktických školení pod vedením odborných lektorov. Najskôr to bolo úspešné praktické školenie
o spracovaní kozieho mlieka na farme Kozí dvor
v Pezinku (školenie sa uskutočnilo v sobotu 19.
marca 2011). Na školení si každý účastník mohol
vyskúšať vyrobiť tri rôzne druhy syra a domov
odchádzali chovatelia, budúci výrobcovia kozích
syrov s novými vedomosťami, ale aj diplomom
o aktívnom absolvovaní školenia či praktickou
príručkou pripravenou odborným garantom školenia pánom Ing. Karolom Herianom, CSc.
Ďalšie školenie, ktoré je určené pre chovateľov oviec a kôz je poslednú aprílovú sobotu
v Nitre (30. apríla od 9.00 hod v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity). Nevite,
ako spracovať ovčie, či kozie mäso, ako pripraviť kvalitnú paštétu, párky, či šunku, ako využiť
vnútornosti? Potom ste na školení vítaní, ale
pozor, opäť ide o praktické školenie, a tak by si
každý účastník mal so sebou doniesť vykostené
ovčie alebo kozie mäso a vnútornosti, z ktorých

si vyrobí chutné mäsové pochúťky. No a po školení si vlastné výrobky odnesie domov, kde si na
nich môže pochutnať s rodinou či známymi. Viac
o tomto školení nájdete na našej stránke www.
szch.sk v časti Aktuality.
Miesto a čas školení, či chovateľských
stretnutí a výstav vždy prispôsobujeme našim
členom. Väčšina z nich má svoje zamestnanie
a chovateľstvu sa venujú vo svojom voľnom čase, preto organizujeme takmer všetky školenia,
stretnutia, aktívy, výstavy práve cez víkendy.
No a čo ďalšie ponúkame našim členom? Každý rok aktualizujeme databázu členov a vydávame Spravodaj pre členov. Momentálne rokujeme
s dodávateľom krmív a kŕmnych zmesí, aby sme
pre našich členov mohli ponúknuť kvalitné výrobky za zvýhodnené ceny. Verím, že sa nám podarí
získať výhody pre našich členov. Organizujeme
chovateľské burzy, kde naši chovatelia majú
možnosť kúpiť chovateľské potreby, či zvieratá.
V tomto roku budeme prvýkrát organizovať nákupný trh plemenných capkov počas výstavy Agrokomplex, a to 19.8.2011. Zároveň budeme mať
v porovnaní s minulými rokmi, rozšírenú expozíciu zvierat, pričom väčšia časť zvierat bude predajná, a tak uspokojíme aj návštevníkov, ktorí si
chcú z výstavy okrem príjemných zážitkov doniesť
domov aj nového miláčika.
A aké máme ďalšie predsavzatia? Radi by sme
si vytvorili vlastný časopis, kde by sme informovali našich členov o aktualitách, ale na každú aktivitu sú potrebné peniaze. Nechceme zaťažovať
chovateľov ďalšími nákladmi a verím, že sa nám
podarí nájsť riešenie, aby sme splnili požiadavky
našich chovateľov.
Našou činnosťou aj v ďalšom období chceme napĺňať cieľ, zachovať genofond existujúcich čis tokr vných plemien a druhov
zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ochraňovať ohrozené druhy zvierat a vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky.
Odborné riadenie takejto chovateľskej činnosti je
súčasne príspevkom nášho zväzu k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia.
V mene členov nášho zväzu vám prajem veľa
chovateľských úspechov a tešíme sa na stretnutie
a spoluprácu.

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Východofrízské ovce vo Valaskej
Ing. Stanislava Romaňáková1
MVDr. Helena Chladná2
1
ZCHOK na Slovensku – družstvo
2
konzulent pre chov oviec a kôz
Dňa 24.3.2011 sa konalo uznávacie pokračoChov oviec a kôz 1/2011

vanie rozmnožovacieho chovu oviec plemena východofrízská ovca u SHR Petra Kučeru.
Chovateľ hospodári v katastri obce Valaská, ktorá sa nachádza niekoľko kilometrov od
Brezna. V tomto regióne sa chovajú predovšetkým ovce plemena zošľachtená valaška, ktoré

vlastní aj chovateľ ako úžitkové stádo v počte 65
ks. Doteraz boli tieto ovce na salaši u iného chovateľa.
SHR Kučera pochádza z ovčiarskej rodiny,
kde otec robil tzv. „šoltýsa“- hospodára pre chov
oviec. O vzťahu k chovu oviec svedčí aj to, že po35

Uzávierka reprodukčných ukazovateľov za stádo 603 019 969
Počet
Kontrolné
obdobie Prip.
(ks)

bahníc

Predč.
vyrad.
(ks)

Jalové
(ks)

Obah.
(ks)

Počet
narod.
jahniat
(ks)

Perc.
oplod.
(%)

Perc.
plod.
(%)

2008/09

10

1

1

8

11

88,9

122,2

2009/10

13

1

1

11

17

91,7

141,7

Perc. plod.
na obahn.
bahnicu
(%)
137,5
154,5

Prehľad prírastkov jahničiek za stádo 603 019 969
Počet

komisia
pri svojom zamestnaní v Podbrezovských železiarňach sa venuje aj strihaniu oviec. Zúčastnil sa
aj niekoľkých súťaží v strihaní oviec. V súčasnosti
sa vzdal svojho zamestnania a chce sa venovať
výlučne chovu oviec a mať vlastný salaš.
Plemeno „Východofrízska ovca“ sú srdcovou
záležitosťou a preto sa rozhodol chovať toto plemeno. Chov oviec vznikol nákupom od pána Gogu z Čierneho nad Topľou v roku 2007. Postupne
chce ďalej rozširovať svoj chov. Plemenné barany
nakupoval od Ing. Jozefa Kováča a od Ing. Petra
Bernáta.
Výživu zvierat zabezpečuje kvalitná kŕmná
dávka, ktorá tvorí v zimnom období senáž, seno,
prídavok jadra. V letnom období je to pastva, seno a jadro na dojárni. Pasenie sa robí oplôtkovým
spôsobom v blízkosti domu. Ovce sú ustajnené
v novopostavenej drevenej maštali. V roku 2010
dal do prevádzky svojpomocne vybudovanú dojáreň.
Komisia pre chov oviec a kôz pri MP RV SR

36

Kontrolné obdobie 2008/09
Kontrolné obdobie 2009/10

Priem. hmotnosť Priem. počet
Priem. hodnota
do odstavu (kg) dni do odstavu den. prírastku (g)

6
7

17,5
17,7

55
60

262
241

Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti oviec na normovanú dojnú periódu ( 150 dní ) prepočítanú
na 3. laktáciu
Tuk

Bielkovina

Laktóza

Rok

Mlieko
litre

kg

%

kg

%

kg

%

2009

249,65

16,15

6,64

12,80

5.21

12,72

5,07

2010

224,79

11,45

5,24

11,73

5.27

11,12

4.62

personálne zastrešili odborníci v zložení Ing.
Martina Rafajová, MVDr. Helena Chladná, MVDr.
Marian Stanko a pán Jaroslav Roziak. Na jej čele
stál predseda Ing. Slavomír Reľovský. Komisia na
základe rozboru stáda a následnej fyzickej obhliadky uznávaného stáda a chovateľského prostredia uznala uvedený rozmnožovací chov oviec
za šľachtiteľský.
Z rokovania vyplynuli nasledovné opatrenia:
Pre chovateľa: riadiť sa pokynmi pracovníkov
ZCHOK a PS SR š.p., dodržiavať vypracovaný pripúšťací plán.

Pre RS PS SR š.p.: vykonávať pozitívny výber
potomstva po rodičoch s najvyššou PH v zmysle
prijatých zásad pre obnovu ŠCH, pokračovať vo
výkone KÚ a KMÚ
Pre veterinárnu službu: vykonávať v spolupráci s chovateľom zooveterinárne opatrenia pre
šľachtiteľské chovy v zmysle Zákona 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti
Pánovi Chovateľovi chceme touto cestou zablahoželať k uznaniu šľachtiteľského chovu a dúfame, že naša vzájomná spolupráca sa bude i naďalej prehlbovať.
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ČLENSKÁ SCHÔDZA

Správa predstavenstva o činnosti
a hospodárskom výsledku ZCHOK za rok 2010
Vážení členovia ZCHOK. Predkladám Vám správu o činnosti ZCHOK od poslednej VČS a zároveň
správu o hospodárskom výsledku ZCHOK za rok
2010. Od poslednej VČS zasadalo predstavenstvo
zväzu celkom 7-krát. Účasť členov na zasadnutiach
predstavenstva bola 91%. Celkovo bolo prijatých
77 úloh súvisiacich s činnosťou ZCHOK. Úlohy boli
pravidelne kontrolované a môžem skonštatovať,
že ku dnešnému dňu bolo splnených 74 prijatých
úloh. Rokovania boli pripravené na dobrej úrovni,
pripomienky a aktivita členov predstavenstva boli
na dobrej úrovni. Bola prijatá zásada, že jednania
budú striedavo v sídlach spoločností jednotlivých
členov predstavenstva. Počas roka mal predseda
s riaditeľom spolu 24 spoločných výjazdov. Výjazdy boli na MPRV Bratislava 8x, CVŽV Nitra 1x,
PS SR 2x, ŠVPS 4x, PPA 2x, SCHOK ČR 2x, VUEP 1x.
Dôvody rokovaní sú uvedené v prílohe.
Dnešná členská schôdza je zároveň volebnou
VČS aj keď pred roky boli vykonané voľby do orgánov zväzu. Vysvetlenie je súčasťou mojej správy
v prílohe.
ZCHOK má k dnešnému dňu 295 členov. Platobná disciplína – členské za rok 2011 je na dobrej úrovni. K dnešnému dňu má zaplatené členské
cez 90% členov. Rok 2010 bol veľmi náročný hlavne z dôvodu vysokých zrážok počas celého roka,
značná časť oviec mala problémy s končatinami –
krívanie. Znížený príjem krmiva, krívanie, zvýšené
náklady na lieky, veterinára i služby mali značný
vplyv na ekonomiku chovov.
I napriek spomenutým problémom došlo v roku
2010 v porovnaní na rok 2009 k zvýšeniu stavov
oviec a kôz, čím sa naše odvetvie ako jediné z odvetví ŽV môže pochváliť. Počet chovaných oviec
sa tak priblížil k číslu 407 000 kusov a kôz 38 000
kusov. Ovce sa chovajú na viac ako 7 400 a kozy na
viac ako 2 200 farmách.
V predstavenstve pracuje 13 členov. Našu
činnosť kontroluje 3-členná kontrolná komisia.
Chovatelia organizovaní v ZCHOK chovajú 53%
z celkového počtu oviec a kôz, čo predstavuje
215 180 ks oviec 1 786 ks kôz. Pred predstavenstvom ZCHOK stála neľahká úloha veď podpora financovanie plemennej knihy zväzu bola vo výške
92 000 €, kým v roku 2009 bola 146 927 €, čo je
o 54 927 € menej. I napriek 37% - nému poklesu
podpory na plemennú knihu prijaté hlavné úlohy
boli splnené za čo patrí poďakovanie každému
členovi predstavenstva, kontrolnej komisie ako
aj všetkým radovým členom, ktorí sa podieľali na

organizácii podujatí usporiadaných ZCHOK.
Medzi naše hlavné podujatia patrili organizovanie nákupných trhov na plemenné barany
a capy, oslavy ovčiarstva Ovenálie 2010 – 2. ročník osláv konaných na amfiteátri vo Východnej,
výstava zvierat v Kamenici, účasť na Národnej
výstave hospodárskych zvierat v Nitre počas AX
2010, vzdelávacie aktivity a školenia k správnej
výrobnej praxi (HACCP) na mlieko a mäso, vydávanie odborného chovateľského časopisu Chov
oviec a kôz, slávnostné ukončenie pastevnej sezóny – oslavy Demetra a mnohé iné. Cieľom a poslaním ZCHOK je všestranná podpora efektívneho
rozvoja chovu oviec a kôz, kde prostredníctvom
šľachtenia a plemenitby sa zabezpečuje kvantitatívny i kvalitatívny nárast úžitkových parametrov chovaných plemien oviec a kôz smerujúcich
k zabezpečeniu ekonomiky chovu. Je paradoxom,
že pri náraste početných stavov oviec a kôz klesá
potreba plemenných baranov a capov. Kým v roku
2008, 2009 bolo do plemenitby zaradených 1 972,
resp. 1 561 plemenných baranov ich počet v roku
2010 klesol na 1 171 kusov. Podobný vývoj má aj
počet novozapísaných zvierat do PK za roky 2008,
2009 a 2010, kde ich počet má klesajúcu tendenciu
z 12 462, 10 651 na 9 005 kusov v roku 2010. Počty
kontrolovaných chovov zostávajú rovnaké na úrovni 120 chovov, ale hlavne z ekonomických dôvodov
a z nižšieho záujmu o plemenné barany a capZS
SS
VS
SR

ovce

24 250
100 900
90 030
215 180

kozy

Predstavenstvo navrhuje, aby počty členov
v 13 člennom predstavenstve boli nasledovné:
ZS
2 + 1 školstvo, veda
SS
6
VS
4
Spolu
13
ky, ťažkosťami pri ich predaji ako aj zvyšovaním
rôznych poplatkov a na druhej strane znižovaním
podpôr na VDJ, LFA dochádza k znižovaniu počtu
chovaných zvierat v ŠCH a RCH.
Finančná podpora pre ZCHOK na vedenie PK
v roku 2011 predstavuje čiastku 67 700 €, čo je
o 24 300 € menej ako v roku 2010. Organizácia
práce ZCHOK, zasadnutia orgánov zväzu boli zvo-

lávané podľa potreby, podľa plánu práce a všetky
činnosti zväzu vychádzali z finančných možností. Myslím si, že v roku 2010 sa v zväze urobilo
dosť práce, dostatočný počet podujatí, školení,
stretnutí chovateľov. Verím, že boli prínosom pre
širokú chovateľskú verejnosť. Za rok 2010 ZCHOK
dosiahol vyrovnaný hospodársky výsledok s miernym 611 € ziskom.
V marci sa predstavenstvo zaoberalo návrhom
zmien od členov ZCHOK Prešovského kraja, ktorí
navrhli k zlepšeniu situácie v práci orgánov zväzu
nasledovné zmeny:
1. Zmenu volebného poriadku, aby členovia predstavenstva boli volení podľa kľúča – územný
systém – východ 4, stred 4, západ 1, SZCH 1
2. Oslavy Demetera organizovať striedavo podľa
krajov V, S, Z
3. Prijať uznesenie na prípravu stanov ZCHOK do
30.9.2011
Zároveň predstavili kandidátku svojich členov
na dnešné voľby. Vzhľadom k hore uvedenému je
na Vás, aby ste si vybrali spôsob volieb na dnešnej
VČS – tajný spôsob alebo na základe územného
princípu. Ak zhodnotíme členskú základňu podľa
počtu chovaných zvierat, resp. podľa počtu členov
je stav zhrnutý nasledovne (viď. tabuľky).
Vo zväze pracujú traja šľachtitelia, ktorí majú pracovné obvody spolu 37 630 ks plemenných
332
1 300
154
1 786

členovia

38
154
103
295

= 13%
= 53%
= 26%

oviec a kôz. Ing. Šutý má 16 475 ks, Ing. Romaňáková 16 665 a Ing. Reľovský 4 490 + funkcia riaditeľ.
Hospodársky výsledok za rok 2010
V roku 2010 sa dosiahol zisk 611 €, rozpočet
prikladáme v tabuľke. Treba povedať, že gro nákladov tvoria náklady na mzdy, odvody, a cestovné
náhrady. Zároveň ale konštatujem, že v priebehu
roka sa urobili opatrenia na šetrenie nákladov najmä v cestovnom, kde sa ušetrilo na prejazdených
km 89 000 km = 50% a tým aj 23 000 €.
Toľko k správe o činnosti zväzu za rok 2010 od
poslednej VČS.
Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva ZCHOK

Návrh rozpočtu ZCHOK a hlavné úlohy
na rok 2011
Hneď na úvod treba povedať, že sme pripravili výnosy a náklady zväzu v hlavných položkách. Ku dnešnému dňu nepoznáme výšku podpôr – doChov oviec a kôz 1/2011
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tácií na PK a výstavy. Preto žiadam VČS, aby sa schválil navrhnutý rozpočet s tým, že predstavenstvo na svojom najbližšom jednaní, keď budú známe
príjmy zo štátneho rozpočtu zhodnotí navrhnutý rozpočet a podľa toho urobí úpravy – návrhy šetrenia v roku 2011 ako aj návrhy zvýšenia príjmov
a uzavrie rozpočet podľa reálnych možností. Výnosová ako aj nákladová časť rozpočtu sú prílohou zápisu.

Hlavné úlohy ZCHOK pre rok 2011
1) Pokračovať v hlavnej náplni zväzu, ktorou je šľachtenie a plemenitba oviec a kôz.
2) Zabezpečiť prácu šľachtiteľov v teréne a prípravu nákupných trhov na plemenné barany a capy podľa potrieb chovateľov.
3) Za pomoci právnika pripraviť návrh stanov a poriadkov zväzu na schválenie členskou schôdzou.
4) V spolupráci s inými subjektmi zabezpečiť pripravu OVENÁLIÍ – 3. Ročníka vo Východnej.
5) Zabezpečiť účasť zväzu na organizácii výstav zvierat – Národnej výstave HZ – Nitra – VIII/2011 a výstave v Kamenici.
6) Pokračovať vo vzdelávacom programe a školeniach pre členov zväzu. Tieto rozšíriť aj o iné - ďalšie aktivity – výroba syra, spracovanie vlny, spracovanie mäsa.
7) Na záver sezóny pripraviť oslavy Demetera. Zvážiť návrh na 2-dňové podujatie.

Záverečné zhrnutie uznesení náhradnej členskej
schôdze, konanej 17.03.2011 o 10,25 hod.
v Mestskom kultúrnom stredisku Liptovský Hrádok:
Predsedajúci prečítal všetky body, ktoré táto členská schôdza berie na vedomie a uznesenia, ktoré
členská schôdza schválila a dal o nich hlasovať:
Hlasovanie: Za 83 členov, Proti 55, Zdržal sa hlasovania 1.
V zmysle záverov hlasovania k bodu 9 NČS schválila uznesenie č. 14:
A. Členská schôdza berie na vedomie:
a) Náhradná členská schôdza berie na vedomie
Správu o činnosti a hospodárskom výsledku
družstva za rok 2010.
b) voľbu za predsedu predstavenstva p. Ing. Nemčoka Igora a za podpredsedu p. Janíčeka Eduarda.
c) voľbu predsedu kontrolnej komisie p. Ing. Habavštiaka Júliusa.
d) NČS berie na vedomie Správu predsedu kontrolnej
komisie za rok 2010
e) NČS berie na vedomie Návrh rozpočtu ZCHOK
a hlavné úlohy pre rok 2011
B. Členská schôdza schvaľuje:
uznesenie č. 1:
NČS schválila verejné hlasovanie na náhradnej členskej schôdzi konanej dňa 17.03.2011,, okrem volieb
do orgánov družstva – za členov Predstavenstva,
náhradníkov za členov Predstavenstva a členov Kontrolnej komisie.
uznesenie č. 2:
Náhradná členská schôdza schválila program členskej schôdze, ktorý je identický podľa pozvánky.
uznesenie č.3:
Za overovateľov boli schválení p. Jaroslav Roziak
a p. Ján Makan
uznesenie č.4:
Za zapisovateľku bola schválená p. Anna Kováčiková.
uznesenie č.5:
Za predsedu Mandátovej a návrhovej komisie bol
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zvolený Ing. Ľudovít Urbanovský; za členov Mandwátovej a návrhovej komisie boli zvolení: Ing.
Zuzana Teplická, Ing. Jozef Eštočin, MVDr. Dušan
Antalík a doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
uznesenie č.6:
Za predsedu Volebnej komisie bol schválený Ing.
Štefan Pánik a za členov boli schválení Rudolf Majer
a Ing. Norbert Fasinger.
uznesenie č.7
NČS schválila založenie Klubu pôvodnej valašky pri
ZCHOK.
uznesenie č.8
NČS schválila založenie Klubu anglonubijskej kozy
pri ZCHOK.
uznesenie č.9
NČS schválila založenie Občianskeho združenia pri
ZCHOK.
uznesenie č.10:
uznesenie č.11:
NČS odvolala všetkých členov Kontrolnej komisie
v zložení:
Igor Nemčok
Eduard Janíček
Anna Kováčiková
Ľubomír Kulla
Zuzana Teplická
Milan Margetín
Peter Bernát
Jozef Eštočin
Patrik Keľo
Ľubomír Porubiak
Jaroslav Roziak
Ľudovít Urbanovský
Július Šándor
Jaroslav Roziak
Peter Bernát

Ing.

územného členenia.
1.
Július Habovštiak
Ing.
2.
Ján Makan
3.
Dušan Antalík
MVDr.
4.
Milan Múčka
Náhradník
uznesenie 13:
Za členov Predstavenstva boli schválení:
Peter Angelovič
Jarmila Dubravská
Ján Dvorjak
Jozef Eštočin
Eduard Janíček
Patrik Keľo
Miroslav Kubina
Ľubomír Kulla
Milan Margetín
Mária Mularčíková
Igor Nemčok
Ľubomír Šaro
Zuzana Teplická

Ing.
Ing.,PhD.
Ing.
Ing.
MVDr.
Ing.
Ing.
Doc., RNDr., PhD.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Ing.
Ing.
Náhradník č.1
Ing. Náhradník č. 2

uznesenie 12:
NČS schvaľuje návrh volieb do predstavenstva bez

3.
4.
5.
2.
7.
9.
12.
13.
1.
11.
6.
10.
8.

Za náhradníkov členov Predstavenstva
boli schválení:
Jaroslav Roziak -

Ing.
Ing.
doc,RNDr, PhD.
Ing.
Ing.
MVDr.
Ing.

82
81
79
94
74
68
63
62
108
64
78
66
73

Peter Bernát

Ing.

Počet hlasov 57
= náhradník č.1
Počet hlasov 57
= náhradník č. 2

Za členov Kontrolnej komisie boli schválení:
Výsledky
Meno a priezvisko Titl.
volieb/po- Poradie
čet hlasov
Július Habovštiak Ing.
82
1.
Dušan Antalík
MVDr.
87
2.
Ján Čan
69
3.
4. ako
Ján Makan
63
náhradník
Zápisnica z NČS bude uverejnená
na www.zchok.sk
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