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Milí čitatelia, chovatelia,
dostáva sa Vám do rúk prvé číslo nášho odborného časopisu roč-

níka 2013, ktoré pre Vás vydávame štvrťročne. Je určený nie len pre 
členov ZCHOK, ale aj pre všetkých priaznivcov chovu oviec a kôz. Keď 
čítate tento časopis, ktorý vychádza v počte 450 kusov 4x do roka 
spravidla na tretej strane máte možnosť oboznámiť sa s jeho ob-
sahom. Pod vedením šéfredaktora Ing. Reľovského redakčná rada 
v zložení Ing. Nemčok, Prof. MVDr. Bíreš, DrSc. a Doc. RNDr. Marge-
tín, PhD. Sa snaží pre Vás z rôznych tematických blokov vybrať tie 
najzaujímavejšie, najatraktívnejšie z pohľadu chovateľa oviec a kôz 
v danom období. Myslím si, že textová časť časopisu je bohato dopl-
nená grafmi, tabuľkami a hlavne fotografiami, ktoré sa nám podarí 
pri výkone našej práce zachytiť. Naším cieľom je informovať všet-
kých chovateľov o dianí v zväze, o plnení prijatých hlavných úloh. 
Čím ďalej, tým viac sa snažíme dopĺňať Vaše vedomosti o rôzne zá-
very vedeckých prác, vyhodnocujeme ekonomiku rôznych systémov 
chovu a odchovu oviec a kôz, zaoberáme sa otázkou šľachtenia oviec 
a kôz. Aj v tomto I. čísle Chovu oviec a kôz máme možnosť oboznámiť 
sa s výsledkami KÚ oviec a kôz za kontrolný rok 2011/2012. Sú tu 
uvedené cenné informácie a výsledky za viac rokov. Porovnajme to 
s najlepšími a dajme si cieľ, aby aj naše chovy patrili medzi tie lep-
šie po stránke chovateľskej i ekonomickej. Otázke predaja jahniat sa 
budeme venovať v ďalšom čísle, ale dnes máme možnosť sa zamyslieť 
nad uplatnením veľmi skorého odchovu jahniat najmä pri bahniciach 
s vysokou produkciou mlieka s využitím mliečneho automatu na od-
chov jahniat. V mesiacoch máj až september sa budú konať nákupné 
trhy na plemenné barany a capy. Nájdime si čas, vyberme si miesto 
trhu a príďme sa pozrieť na kvalitu predvádzaných zvierat a samo-
zrejme porozprávať sa s chovateľmi - vystavovateľmi.

Začiatkom roka boli pre Vás zorganizované školenia HACCP, o kto-
ré prejavujete veľký záujem. V tomto roku to bol už ôsmy ročník 
školení, ktoré Vám chceme aj touto cestou priblížiť. Pravidelne sa 
venujeme veterinárnej problematike – dnes infekčnej epidymitíde 
baranov a chlamydióze oviec, ktoré v mnohých chovoch spôsobujú 
značné straty.

Ďalej Vás chceme informovať o činnosti zväzu, schvaľovaní no-
vých RCH A ŠCH. Šľachtením oviec a kôz sa zlepšuje genetický poten-
ciál zvierat. Odpovieme si na otázku, ktoré ukazovatele šľachtenia 
majú v chove strategický význam a ako súvisia s ekonomikou chovu 
oviec a kôz. Aktuálne otázky predaja z dvora, zo života klubu pô-
vodnej valašky, informáciu o vidieckom cestovnom ruchu to sú témy 
o ktorých sa viac dozviete z nášho časopisu.

Na záver si dovoľujem vyzvať všetkých chovateľov, aby sa zapojili 
aj keď len dodanou fotografiou, malým článkom, svojimi skúsenos-
ťami z chovu, poznatkami z ciest a mnohými inými faktami, ktoré 
obohatia náš časopis a aj pre redakčnú radu tým značne uľahčia prá-
cu pri tvorbe časopisu. Je to náš časopis a je určený pre všetkých nás 
, ktorí chováme ovce a kozy alebo sme sympatizantmi chovov, máme 
blízky vzťah k histórii ovčiarstva, kultúrnemu dedičstvu našich pred-
kov. Verím, že prečítaním niektorých článkov tieto zaujmú aj našu 
mladú – následnícku generáciu ovčiarov, ktorú určite všetci na svo-
jich podnikoch radi privítame.

Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva ZCHOK
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Ing. Martina RAFAJOVÁ, Ph.D., 
Ing. Štefan RYBA, Ph.D.
Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava 

Plemenárske služby SR, š.p., vykonávajú 
kontrolu úžitkovosti oviec a kôz v šľachtiteľ-
ských, rozmnožovacích (kontrola úžitkovosti 
I. stupňa) a v úžitkových chovoch (kontrola 
úžitkovosti II. stupňa) za účelom objektívneho 
zisťovania a hodnotenia úžitkových vlastností 
jednotlivých oviec a kôz, stád a chovov. Ob-
jektivita a korektnosť údajov, ktoré poskytujú 

PS SR, š.p. svojim odberateľom sú zaručené 
aj členstvom v medzinárodnej organizácii pre 
kontrolu úžitkovosti ICAR a dodržiavaním jej 
pokynov, nariadení a usmernení, čo je potvr-
dené aj platným certifikátom kvality tejto or-
ganizácie za identifikáciu a kontrolu mliekovej 
úžitkovosti oviec a overovanie pôvodu. Údaje 
zistené kontrolou úžitkovosti sa využívajú pre 
odhad plemennej hodnoty zvierat, pre potre-
bu selekcie a speňažovania, pre zápis do ple-
menných kníh a na ďalšie hodnotenie úrovne 
chovu.

Pri hodnotení roku 2012 sa dá konštato-
vať, že uplynulý rok bol priaznivý, čo sa týka 
stability počtu oviec na Slovensku. Tak ako 
v predchádzajúcich rokoch stavy oviec a bahníc 
zaznamenali nárast v obidvoch kategóriách. 
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej 
republiky sa k 31.12.2012 na Slovensku chova-
lo 399 124 kusov oviec, čo v porovnaní s rokom 
2011 predstavuje nárast o 7 531 kusov (index 
2012/2011 – 101,92 %). Stavy bahníc na Slo-
vensku stúpli z 263 613 kusov bahníc v roku 
2011 na 267 068 v roku 2012, čo predstavuje 
nárast o 1,31 %. 

Výsledky kontroly úžitkovosti oviec 
V roku 2012 bolo do kontroly úžitkovosti bez 

ohľadu na stupeň chovu zapojených 42 836 ks 
bahníc, čo pri počte 267 068 bahníc chovaných 
na Slovensku predstavuje 16 %-tnú zapojenosť 

Aktuálne výsledky kontroly úžitkovosti
oviec a kôz za kontrolný rok 2011/2012

Poslaním PS SR, š.p., je vykonávať činnosti spojené so starostlivosťou o rozvoj šľachtenia 
a plemenitby hospodárskych zvierat. Hlavnými úlohami PS SR, š.p., je kontrola, sledovanie 
a vyhodnocovanie ekonomicky významných úžitkových vlastností HZ, zhromažďovanie údajov, 
ich následné spracovanie a spätné poskytovanie výsledkov chovateľom na základe uzatvorených 
zmlúv. PS SR, š.p., uvedené činnosti zabezpečuje prostredníctvom 5 regionálnych stredísk, ich 
vysunutých pracovísk a 2 účelových plemenárskych zariadení na celom území Slovenska. 

KONTROLA ÚŽITKOVOSTI
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oviec v kontrole úžitkovosti. Napriek tomu, že 
stavy oviec a bahníc na Slovensku v priebehu 
roku 2012 stúpali, v zapojenosti bahníc v kon-
trole úžitkovosti sme zaznamenali pokles.

K 31.12.2012 bolo v kontrole úžitkovosti cel-
kovo 177 chovov, z tohto počtu bolo 98 šľach-
titeľských chovov (ŠCH), 29 rozmnožovacích 
chovov (RCH) a 50 úžitkových chovov (ÚCH). 
Do kontroly úžitkovosti I. stupňa bolo zapoje-
ných 27 184 oviec - v šľachtiteľských chovoch 
bolo zapojených 22 565 ks bahníc a v rozmno-
žovacích chovoch 4 619 ks bahníc. V kontrole 
úžitkovosti II. stupňa bolo v úžitkových chovov 
do kontroly úžitkovosti zapojených 15 652 ks 
bahníc. Do kontroly mliekovej úžitkovosti bolo 
v roku 2012 zapojených 98 chovov - 17 340 ks 
bahníc. 

Výsledky reprodukčných ukazovateľov
V kontrole úžitkovosti oviec sa pri repro-

dukčných ukazovateľoch sledujú tri parametre 
a to percento plodnosti, percento oplodnenia 
a percento plodnosti na obahnenú bahnicu. 
V kontrolnom roku 2011/2012 sme zaznamenali 
u základných reprodukčných ukazovateľov vý-
sledky na úrovni: % plodnosti 115,1; % oplod-
nenia 86,0 a % plodnosti na obahnenú bahnicu 
133,8.

V kontrolnom roku 2011/2012 bolo u náš-
ho najpočetnejšieho plemena s kombinovanou 
úžitkovosťou zošľachtená valaška pripuste-
ných 11 312 oviec v šľachtiteľských chovoch a 
527 bahníc v rozmnožovacích chovoch. Z tohto 
počtu bahníc sa v kontrolnom roku 2011/2012 
obahnilo 8 669 bahníc v ŠCH a 392 bahníc 
v RCH. U plemena cigája (druhého najpočetnej-
šieho plemena s kombinovanou úžitkovosťou) 
bolo pripustených 8 520 oviec v ŠCH a 2 698 
oviec v RCH, z tohto počtu sa obahnilo sa 7 297 
bahníc v ŠCH a 2 095 bahníc v RCH. 

Z mäsových plemien, ktorých zapojenosť 
v kontrole úžitkovosti predstavuje necelých 5% 
z celkovej populácie, bolo najviac oviec pripus-
tených u plemena ile de France 366 a obahnilo 
sa 309 bahníc v ŠCH a v RCH bolo najviac oviec 
pripustených u plemena oxford down 57, z toho 
sa obahnilo 37 bahníc.

U dojných plemien sa u plemena lacaune 
pripustilo 1 115 oviec, z toho sa obahnilo 885 
bahníc v ŠCH a v RCH sa pripustilo 664 bahníc, 
z ktorých sa obahnilo 652 kusov. U pleme-
na východofrízska ovca sa pripustilo 40 oviec 
a obahnilo sa 31 bahníc v ŠCH.

Porovnanie % plodnosti na obahnenú bah-
nicu v ŠCH za kontrolný rok 2011/2012 s kon-
trolným rokom 2010/2011 uvádzame v grafe 
č.3 (plemená s kombinovanou úžitkovosťou) 
a v grafe č.4 (mäsové a dojné plemená).

Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti
Z celkového počtu chovov, v ktorých PS SR, 

š.p. vykonáva kontrolu úžitkovosti je 56 % za-
pojených do kontroly mliekovej úžitkovosti. 
Bez ohľadu na stupeň chovu a plemeno v kon-
trolnom roku 2012 bola dosiahnutá mlieková 
úžitkovosť na úrovni 119,25 litrov (obsah tuku 

Graf č.1:  Vývoj počtu bahníc na Slovensku a v kontrole úžitkovosti za obdobie rokov 2007 - 2012
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Graf č.2:  Porovnanie základných ukazovateľov za obdobie rokov 2009 - 2012

Graf č.3:  Porovnanie % plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2011/2012 s kon-
trolným rokom 2010/2011  (plemená s kombinovanou úžitkovosťou)
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7,38 % a obsah bielkovín 5,78 %). V porovnaní 
s rokom 2011 pokles v dosiahnutom priemer-
nom množstve mlieka za všetky plemená pred-
stavuje 0,39 litra. V populácii bahníc v kontrole 
úžitkovosti I. stupňa bola dosiahnutá mlieková 
úžitkovosť na úrovni 125,37 litra (95 chovov 
a 11 574 uzatvorených laktácií).

V šľachtiteľských chovoch sa vykonáva kon-
trola mliekovej úžitkovosti u plemien zošľach-
tená valaška, cigája, lacaune, východofrízska 
a valaška. Najlepšie výsledky v čistokrvnej 
forme sa tradične zaznamenávajú u mlieko-
vých plemien. Aj v tomto roku množstvo mlieka 
u plemena oviec východofrízska stúpla z 232,92 
litrov v roku 2011 na 247,30 litrov v roku 2012. 
Avšak pokles sme zaznamenali u ostatných 
kontrolovaných plemien oviec. 

Plemeno zošľachtená valaška – počet 
normovaných laktácií 4 312, množstvo mlieka 
115,56 litrov, obsah tuku 7,56 % a obsah biel-
kovín 5,76 %.

Plemeno cigája – počet normovaných laktá-
cií 2 906, množstvo mlieka 108,28 litrov, obsah 
tuku 7,44 % a obsah bielkovín 5,87 %.

Plemeno lacaune –počet normovaných lak-
tácií 633, množstvo mlieka 203,30 litrov, obsah 
tuku 6,60% kg a obsah bielkovín 5,62%.

V tomto roku sa prvýkrát uverejňujú výsled-
ky za syntetickú populáciu oviec – slovenská 
dojná ovca (SD). Populácia vznikla dlhodo-
bým krížením našich najpočetnejších plemien 
s kombinovanou úžitkovosťou zošľachtená 
valaška a cigája a plemena merino s mliekový-
mi plemenami lacaune a východofrízska ovca 
v šľachtiteľsko-experimentálnych chovoch. 
Túto populáciu v roku 2012 tvorilo 13 chovov. 
V roku 2012 táto populácia dosiahla priemer-
né množstvo mlieka na úrovni 164,54 litrov 
(1 337 normovaných laktácií) pri obsahu tuku 
4,09 % a obsahu bielkovín 5,42 %. Za chovy 
s krížením na báze zošľachtenej valašky (ZVxLC; 
ZVxLCxVF a ZVaVF) bola dosiahnutá mlieková 
úžitkovosť 163,86 litrov (7 chovov) a najlepšie 
výsledky dosiahol podnik PD Trsteník, Trstená 
a to 200,69 litrov (mliekové krížence ZVxVF). 
Za chovy s krížením na báze cigáji (CxLC a CxL-
CxVF) bola dosiahnutá mlieková úžitkovosť 
166,50 litrov a najvyššiu priemernú mliekovú 
úžitkovosť dosiahol podnik PD Sklabiňa – Zábo-
rie (mliekové krížence CxLC; 195,18 litrov mlie-
ka pri obsahu tuku 7,50% a obsahu bielkovín 
5,64 %).

Medzi najlepších chovateľov za čistokrvné 
plemená oviec v roku 2012 v kontrole mliekovej 
úžitkovosti patria:

Prvé tri miesta s najvyššou mliekovou úžit-
kovosťou v roku 2012 za plemeno zošľachtená 
valaška dosiahli: Najvyššiu mliekovú úžitko-
vosť dosiahol šľachtiteľský chov NOFA – Ing. 
N. Fassinger, Vrbov s dosiahnutou úžitkovos-
ťou mlieka 168,15 litrov (7,61 % a obsahu 
bielkovín 5,52 %). Druhú najvyššiu mliekovú 
úžitkovosť dosiahol podnik PD Trsteník - Trs-
tená (množstvo mlieka 166,12 litrov) a tretia 
najvyššia dosiahnutá mlieková úžitkovosť bola 
dosiahnutá na podniku PD Malatiná s množ-

Graf č.4:  Porovnanie % plodnosti na obahnenú bahnicu v ŠCH za kontrolný rok 2011/2012 s kon-
trolným rokom 2010/2011 (mäsové a dojné plemená)
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Graf č.5:  Porovnanie dosiahnutej priemernej mliekovej úžitkovosti a počtu normovaných laktá-
cií (NL) v kontrolnom roku 2012 s predchádzajúcimi obdobím
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Graf č.6:  Porovnanie dosiahnutej priemernej mliekovej úžitkovosti oviec zapojených do kontroly 
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stvom mlieka 157,04 litrov pri počte 160 nor-
movaných laktácií.

Medzi najlepších chovateľov plemena cigája 
v mliekovej úžitkovosti v roku 2012 patria: PD 
Mošovce – Socovce (šľachtiteľský chov), kde 
sme zaznamenali priemerné množstvo mlieka 
205,28 litrov (medziročný nárast +49,59 litrov) 
pri 76 normovaných laktáciách s obsahom tuku 
6,39 % a obsahom bielkovín 5,98%. Druhú naj-
vyššiu priemernú mliekovú úžitkovosť za ple-
meno cigája dosiahol podnik PD Sklabiňa - Zá-
borie s priemerným množstvom mlieka 163,38 
litrov a trojicu najlepších chovateľov uzatvára 
podnik AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš s priemer-
ným množstvom mlieka 147,50 litrov pri 144 
normovaných laktáciách.

U dojných plemien najvyššiu mliekovú úžit-
kovosť dosiahol za plemeno lacaune chovateľ 
Bednár Marcel+Laco a to 340,36 litrov (17 nor-
movaných laktácií, obsah tuku 4,67 % a obsah 
bielkovín 5,35 %). Za plemeno oviec výcho-
dofrízka najvyššiu mliekovú úžitkovosť dosiahol 
chovateľ Ján Homulka, Železník - 313,26 litrov.

 
Výsledky kontroly úžitkovosti kôz
Výkon kontroly úžitkovosti kôz sa v pod-

mienkach PS SR, š.p. vykonáva v 8 chovoch 
u 633 kusov kôz plemien – biela koza krátko-
srstá (BK), hnedá koza krátkosrstá (HK), anglo-
nubijská koza (AN) a búrska koza (BU). Jediné 
mäsové plemeno na Slovensku búrska koza za-
stúpené dvomi chovateľmi dosiahlo v roku 2012 
nasledovné výsledky: % plodnosti na okotenú 
kozu 196,4 a % plodnosti 112,2. U plemien 
biela koza krátkosrstá, hnedá koza krátkosrstá 
a anglonubijská koza sa vykonáva aj kontrola 
mliekovej úžitkovosti. Bez ohľadu na stupeň 
chovu a plemeno kôz bola v kontrolnom roku 
2012 dosiahnutá mlieková úžitkovosť na úrovni 
531,48 litrov (obsah tuku 2,98 % a obsah biel-
kovín 2,84 %). Pozitívne hodnotíme vývoj za 
množstvo mlieka, kde v roku 2012 bol zazname-
naný medziročný nárast 130,5 litrov a dosiah-
nutá úžitkovosť prekročila hranicu 500 litrov 
(priemer za plemeno v roku 2011 - 401 litrov). 
Najlepšie výsledky v dosiahnutej mliekovej 
úžitkovosti kôz sa dosiahli u plemena hnedá ko-
za krátkosrstá (16 kusov kôz) u chovateľa Zdru-
ženie agropodnikateľov družstvo, Dvory nad 
Žitavou – 862,15 litrov pri obsahu tuku 3,80 % 
a obsahu bielkovín 2,85 %.

V tomto období je chovateľom a širokej cho-
vateľskej verejnosti na Slovensku k dispozícii 
publikácia Výsledky kontroly úžitkovosti oviec 
a kôz na Slovensku, kde sú dosiahnuté výsledky 
za rok 2012 podrobne uvedené za každý chov 
oviec a kôz zapojený do kontroly úžitkovosti. 
Dosiahnuté výsledky PS SR, š.p. zverejňuje aj 
na svojej webovej stránke www.pssr.sk. PS SR, 
š.p. prostredníctvom kontroly úžitkovosti v úz-
kej spolupráci s chovateľmi svojou činnosťou 
a výsledkami dlhodobo prispievajú k zveľade-
niu a v ďalšom kontrolnom roku naďalej budú 
pokračovať svojou činnosťou a poskytovanými 
informáciami v zlepšovaní úrovne chovu oviec 
a kôz na Slovensku. 

Graf č.7:  Dosiahnutá priemerná mlieková úžitkovosť u oviec za kraje v roku 2012

Graf č.8:  Vývoj počtu chovov a počtu kôz v kontrole úžitkovosti za obdobie rokov 2007 - 2012

Graf č.9:  Porovnanie dosiahnutej priemernej mliekovej úžitkovosti a počtu normovaných laktácií 
v kontrolnom roku 2012 s predchádzajúcimi obdobím
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Milan Margetín, PhD. 
Ing. Dušan Apolen 
Ing. Jaroslav Špánik 
CVŽV Nitra, ÚCHO Trenčianska Teplá 

Na Účelovom hospodárstve VÚŽV v Tren-
čianskej Teplej chováme aj ovce plemena LC. 
Po okotení bahníc sa stretávame s problémom 
nedostatočného vycicania mlieka jahňatami. 
Preto sme v roku 2004 odskúšali veľmi skorý 
odstav jahniat.

Do pokusu boli zaradené čistokrvné bahni-
ce a jahňatá plemena LC. Začiatok mliečneho 
odchovu jahniat bol 4.3.2000 a ukončenie sa 
zrealizovalo 26.5.2004. Do mliečneho odchovu 
boli zaradené jahňatá na druhý deň po narode-
ní, bez ohľadu na ich pohlavie a veľkosť vrhu. 
Jahňatá boli odchovávané v individuálnych 
kotercoch (fotografia 1). V bielych plastových 
vedierkach, na ktorých boli namontované 
cumlíky so spätnými ventilčekmi sa podávala 
mliečna zmes. V kotercoch boli umiestnené 
tiež modré plastové misky na jadrovú zmes, 
jasle na seno a vedierko na vodu. Individuálne 
koterce, ako vidieť na fotografii sa z vrchu uza-
tvárali zelenou kovovou zábranou, ktorá bráni-
la úniku jahniat. 

Od 10. dňa sa jahňatá začali prikrmovať jad-

rom, objemovým krmivom a vodou. V pokuse 
bolo použité sušená mliečna kŕmna zmes fir-
my Nutrifeed (Halmalac), ktorá bola okyslená 
(produkt s probiotikom). Odporúčaná koncen-
trácia bola 1 kg sušeného mlieka na 5 l vody 
(riediaci pomer 1 : 5), zohriatej na 55o až 60oC. 
Výsledná teplota podávaného mlieka bola 37o 
až 38o a teplota prostredia 19o až 20o. 

Jahňatá boli vážené v týždňových interva-
loch a zhodnotili sme :
• Hmotnosť jahniat pri 1. vážení po príchode 

do odchovu
• Hmotnosť jahniat pri odchode z odchovu
• Počet dní v odchove
• Priemerné denné prírastky počas odchovu 

(PDP)
• Prírastok živej hmotnosti (absolútny príras-

tok - od 1. váženia po odchod z odchovne)
Na začiatku pokusu, aby bol dostatočný po-

čet jahniat, sme zaradili do odchovu aj jahňatá 

staršie ako 2 dni, čo nám ovplyvnilo priemer-
nú hmotnosť pri 1. vážení, ktorá bola 6,2 kg. . 
Spolu sme odchovali 38 jahniat plemena LC (17 
baránkov a 21 jahničiek) a 2 jahňatá plemena 
cigája (počet jahniat v mliečnom odchove bol 
obmedzený kapacitou miestnosti a počtom in-
dividuálnych kotercov).

Pokusné bahnice boli dojené 2 x denne na 

Uplatňovanie veľmi skorého odstavu jahniat 
pri bahniciach s vysokou produkciou mlieka

Chov oviec na Slovensku je zameraný na produkciu mlieka a mäsa. Začiatkom roku 2004 sa 
na Slovensku chovalo 325 tisíc oviec, z toho 221,2 tisíc bahníc. Z tohoto počtu bahníc sa dojí 
približne 170 tisíc, čo predstavuje 76 %. Šľachtenie a plemenitba v chove dojných oviec je za-
meraná na zvýšenie produkcie mlieka čistokrvnou plemenitbou alebo zošľachťovacím krížením. 
Pri priemernej produkcii mlieka za dojnú periódu, ktorá je okolo 100 l sa v chovoch nachádzajú 
aj vysokoprodukčné bahnice s produkciou viac ako 200 l. Pri zošľachťovacom krížení baranmi 
plemena lacaune (LC) je výskyt takýchto bahníc početnejší. Po okotení majú bahnice vysokú 
produkciu mlieka, pričom v prvých týždňoch jahňatá nestačia toto mlieko vycicať, najmä keď sú 
jedináčky. Aby nedošlo k zápalom vemena, musia ošetrovatelia bahniciam mlieko ručne oddá-
jať. Preto sa pri dojných plemenách v zahraničí uplatňuje veľmi skorý odstav jahniat.

Napájanie jahniat bolo realizované podľa urče-
ného harmonogramu a kŕmneho plánu :

Vek jahniat Množstvo mliečnej zmesi

1. – 2. deň Mledzivo

3. – 4. deň 1 liter na 4–5 napájaní

5. – 7. deň 1 až 1,5 litra na 3–4 napájania

2. – 3. týždeň 1,5 až 2 litre na 2–3 napájania

4. – 5. týždeň 1 až 1,5 litra na 2 napájania

Tabuľka č.1: Ukazovatele intenzity rastu jahniat pri skorom odstave a odchove pomocou mliečnej 
náhradky 

Ukazovateľ Pohlavie n Priemer F - test

Hmotnosť pri 1. vážení v kg

baránok 17 6,5

0,539-jahnička 21 6,0

spolu 38 6,2

Hmotnosť pri skončení 
odchovu v kg

baránok 17 15,1

2,126-jahnička 21 14,0

spolu 38 14,5

Prírastok živej hmotnosti v kg

baránok 17 8,7

0,466-jahnička 21 8,1

spolu 38 8,3

Priemerný denný prírastok v g

baránok 17 293,5

2,952-jahnička 21 236,2

spolu 38 261,8

Priemerná doba odchovu 
v dňoch

baránok 17 35

0,216-jahnička 21 37

spolu 38 36

Mliečny odchov jahniat v individuálnych kotercoch

VEDA A VÝSKUM
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radovej dojárni, nachádzajúcej sa pod prí-
streškom v areáli Účelového hospodárstva (fo-
tografia 2). Ako vidieť v mesiaci marec počas 
dojenia oviec bolo zimné počasie so snehom 
a mrazom. V budúcnosti plánujeme premiest-
niť dojáreň do uzavretej miestnosti. Počas 
pokusného obdobia boli vykonané 3. kontrol-
né merania mlieka (KMM) pri raňajšom dojení 
a to: 10.3.; 24.3 a 7.4.2004. Po tomto období 
boli u bahníc plemena LC v rámci kontroly mlie-
kovej úžitkovosti (KMÚ) realizované štyri KMM 
a to: 21.4.; 19.5; 21.6. a 19.7.2004; dĺžka doj-

Tabuľka č.2: Produkcia mlieka oviec plemena lacaune pri skorom odstave jahniat, za dojnú periódu 
a za laktáciu

Produkcia mlieka a doba dojenia v dňoch n priemer min. max.

Denná pri 1 KMM v ml 22 1668,2 500 2800

Denná pri 2 KMM v ml 28 1719,6 500 2800

Denná pri 3 KMM v ml 40 1231,3 400 2400

Denná za pokusné obdobie v ml 40 1469,1 400 2906,0

Celkom za pokusné obdobie v l 40 42,2 1,6 98,2

Dĺžka pokusného obdobia v dňoch 40 27 2 49

Za 118 dňovú dojnú periódu v l 38 163,5 88,5 222,9

Denná za dojnú periódu v ml 38 1385,7 750,3 1888,8

Za normovanú (150 dňovú) dojnú per. v l 38 221,2 112,6 314,5

Za laktačnú periódu v l 38 264,4 116,21 391,4

Doba laktačnej periódy v dňoch 38 177 152 199

Za laktačnú periódu v ml 38 1487,1 730,5 2133,5

Tabuľka č.3: Živá hmotnosť jahniat rôznych genotypov v priemernom veku 8 mesiacov

Ukazovateľ
Baránky Jahničky

n Hmotnosť v kg n Hmotnosť v kg

Plemeno ZV 4 42,3 10 33,9

Plemeno C - - 13 33,6

Plemeno LC 15 48,4 21 37,4

Krížence ZV x LC 29 49,6 54 36,9

Krížence C x LC 28 48,2 43 37,8

Dojenie bahníc v radovej dojárni pod prístreškom 
v Trenčianskej Teplej
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nej periódy bola 118 dní. Na základe získaných 
výsledkov sme zhodnotili:

Priemernú dennú produkciu mlieka pri 
troch KMM
• Produkciu mlieka za pokusné obdobie (do 

začiatku KMÚ)
• Priemernú dennú produkciu mlieka počas 

pokusného obdobia
• Priemernú dĺžku pokusného obdobia
• Skutočnú produkciu mlieka za dojnú perió-

du
• Priemernú dennú produkciu mlieka za doj-

nú periódu
• Produkciu mlieka za normovanú (150 dňo-

vú) dojnú periódu
• Produkciu mlieka za laktáciu
• Priemernú dennú produkciu mlieka za lak-

táciu
• Okrem bahníc plemena LC sa dojilo 17 bah-

níc plemena cigája (C) a zošľachtená valaš-
ka (ZV), ktorým uhynuli jahňatá, alebo mali 
potrat.
Intenzita rastu jahniat pri umelom mlieč-

nom odchove je uvedená v tab. 1. Nakoľko 
kotenie bahníc plemena LC nebolo sústrede-
né, jahňatá prichádzali do mliečneho odcho-
vu postupne po narodení. Pri prvom zástave 
boli aj jahňatá staršie ako 2 dni, ktoré sa bez 
problémov naučili prijímať mliečnu náhradku. 
Priemerná hmotnosť jahniat pri 1. vážení bola 
6,2 kg a pri odsune 14,5 kg. kedy jahňatá boli 
premiestnené do kotercov, kde sa kŕmili obje-
movými a jadrovými krmivami. Priemerná dobu 
odchovu jahniat pomocou mliečnej náhradky 
bola 36 dní. Za toto obdobie jahňatá dosiahli 
prírastok živej hmotnosti 8,3 kg, čo predstavu-
je priemerný denný prírastok 261,8 g. Baránky 
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dosiahli vo všetkých ukazovateľoch (okrem do-
by v odchove) vyššie hodnoty ako jahničky, ale 
rozdiely boli nepreukazné (P>0,05). Priemerná 
spotreba mliečnej náhradky na jahňa bola 11,0 
kg, čo predstavuje spotrebu 1,3 kg mliečnej 
zmesi na 1 kg prírastku.

Produkcia mlieka bahníc plemena LC počas 
pokusného obdobia (po skorom odstave jah-
niat), počas dojnej periódy (KMÚ) a za laktáciu 
je uvedená v tab. 2. O tom, že bahnice pleme-
na LC sa vyznačujú vysokou produkciou mlieka 
svedčí denná produkcia pri jednotlivých KMM. 
Za pokusnú 27 dňovú priemernú dobu dojenia 
(rozpätie 2 až 49 dní) bahnice vyprodukovali 
42,2 l mlieka, čo predstavuje priemernú dennú 
produkciu 1469,1 ml. KMÚ bahníc podľa plat-
nej metodiky bola zahájená 14 dní po 3. KMM. 
V mesačných intervaloch boli uskutočnené šty-

ri KMM. Na základe získaných výsledkov sme 
vypočítali produkcia mlieka za dojnú periódu 
(118 dní), normovanú dojnú periódu (150 dní) 
a za laktáciu. 

Bahnice za dojnú periódu vyprodukova-
li v priemere 163,5 l mlieka, čo predstavuje 
dennú produkciu 1385,7 l. Za normovanú doj-
nú periódu bola priemerná produkcia 221,2 l, 
resp. 1385,7 ml za deň. Celkovo za 177 dňovú 
laktáciu (súčet pokusného obdobia a normo-
vanej dojnej periódy) bahnice vyprodukovali 
264,4 l mlieka, čo predstavuje 1487,1 l mlieka 
denne.

Pri skorom odstave jahniat a individuálnom 
odchove pomocou mliečnej náhradky sme do-
siahli počas pokusného obdobia priemerné 
denné prírastky 261,8 g. Prechod jahniat na 
umelú výživu nebol problematický a pri pou-

žívaní okyslenej mliečnej náhradky bol výskyt 
hnačiek ojedinelý. Prechod jahniat z mliečnej 
výživy na pevnú bol plynulý a pri ďalšom od-
chove sme nezaznamenali rozdiely pri porov-
naní s jahňatami, ktoré boli odchované pod 
bahnicami. Živá hmotnosť jahniat jednotlivých 
plemien a krížencov v Trenčianskej Teplej zisťo-
vaná 28. októbra 2004 je uvedená v tabuľke 3. 

Strojovým dojením bahníc pri skorom od-
stave jahniat sme získali v priemere 42,2 l 
mlieka. Takto sme sa vyhli komplikovanému 
ručnému oddájaniu mlieka pri bahniciach, keď 
jahňatá nestačili vycicať všetko mlieko. Záro-
veň sme začali dojiť bahnice, ktorým uhynuli 
jahňatá a v minulosti boli zasušené.

Na základe našich výsledkov je výhodné 
u bahníc s vysokou produkciou mlieka uplatňo-
vať skorý odstav jahniat
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MVDr. Danka Kováčová, 
ŠVPÚ v Dolnom Kubíne 
– Skúšobné laboratórium Prešov 

Ochorenie po prvý raz opísali v Austrá-
lii a na Novom Zélande v roku 1953. U nás sa 
toto ochorenie diagnostikuje od roku 1955. 
Neskôr bola infekcia potvrdená v Argentíne, 
Brazílii, Kanade, Chile, Francúzsku, Nemecku, 
Maďarsku, Mexiku, Peru, Rumunsku, Rusku, 
Afrike, Španielsku, USA, Uruguay a v ďalších 
krajinách. Je pravdepodobné, že táto nákaza je 
rozšírená vo väčšine krajín s vyspelým ovčiar-
stvom, ale doteraz nebola zaznamenaná v cho-
voch vo Veľkej Británii.

Klinická diagnostika nie je dostatočne cit-
livá (Obr.2), pretože len u 50 % baranov infi-
kovaných B. ovis je prítomná epididymitída Kli-
nická diagnostika je zároveň nešpecifická, lebo 
klinickú epididymitídu baranov môžu vyvolať 
aj iné mikróby. Len laboratórne vyšetrenie po-
tvrdzuje ochorenie, a to priamymi alebo ne-
priamymi metódami. Laboratórna diagnostika 
je založená na identifikácii infekčného agens 
a na sérologických testoch. V bežnej praxi sa 
uprednostňuje predovšetkým nepriama diag-
nostika založená na sérologických testoch. 

Infekcia vzniká kontaktom inf ikovaných 
baranov so zdravými a pri pohlavnom styku. 

Hlavným zdrojom infekcie je infikovaný baran, 
ktorý vylučuje pôvodcu semenom. Brucely pre-
nikajú do organizmu hlavne perorálnou cestou 
a genitáliami. Pôvodca spôsobuje v pohlavnom 
aparáte, najmä v prisemenníkoch, zápalové 
nekrotické zmeny. Infekcia však môže pre-
behnúť aj latentne. Nákaza sa šíri v chovoch 
s vyšším počtom baranov rôznych vekových 
kategórií. Mladé barančeky sú vnímavé vo zvý-
šenej miere v období pohlavného dospievania. 
Aj ovce oplodnené infikovanými baranmi po-
máhajú šíriť nákazu. Ovce sú nebezpečné iba 
počas jedného pripúšťacieho obdobia, po ňom 
sa uzdravia. Ochorenie sa ojedinele klinicky 
prejavuje zväčšením, bolestivosťou a zvýšenou 
teplotou pohlavných orgánov baranov, najmä 
prisemenníkov. Počas chronického priebehu 
sa pozoruje tvorba cýst a rôznych zrastov, pri 
ovciach poruchy gravidity s následnými kom-
plikáciami. Na aukčných trhoch plemenných 
baranov boli výnimočne zisťované tieto klinic-
ké príznaky: asymetria skróta (Obr.3), hma-
tateľné zhrubnutie semenovodu, zväčšenie 
hlavy prisemenníka (Obr.1), ale predovšetkým 
chvosta prisemenníka veľkosti vlašského ore-
cha až kuracieho vajca. Často bol postihnutý 
iba jeden prisemenník. Semenník sa v tomto 
prípade palpoval ako zväčšený alebo pri nad-
mernom zväčšení prisemenníka ako atrofova-

ný. Najčastejší je v súčasnosti latentný priebeh 
nákazy bez klinických príznakov.

Kvalitná a pravidelná preventívna séro-
logická diagnostika infekčnej epididymitídy 
má najväčší význam v dosiahnutí úspešného 
ozdravovacieho procesu. OIE Manuál diagnos-
tických testov a vakcín odporúča používanie 
3 imunologických testov: komplementfixačný 
test /KFT/, agargélimunodifúzny test /AGID, 
resp.IDT/ a enzýmimunosorbentný test /ELI-
SA/. Citlivosť IDT a ELISA je podobná, niekedy 
vyššia ako u KFT, a práve preto kombinácia sé-
rologických metód IDT a ELISA v diagnostike 
infekčnej epididymitídy dáva najlepšie výsled-
ky. V OIE Manuáli je zdôraznený fakt, že IDT 
je pre svoju citlivosť, jednoduchosť a ľahkú 
interpretáciu /t.j. vytvorenie zreteľnej špe-
cifickej precipitačnej línie/ najpraktickejšou 
sérologickou metódou. V medzinárodnom ob-
chode KFT zostáva naďalej predpísaným séro-

Infekčná epididymitída baranov
 Ovčia epididymitída je klinické alebo subklinické infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom 

je Brucella ovis. Prebieha väčšinou chronicky a prejavuje sa u baranov genitálnymi zmenami /
vznikom epididymitídy a orchitídy/ a u oviec zápalom plodového lôžka /placentitída/. Bahni-
ce môžu abortovať. Následkom ochorenia je znížená plodnosť baranov a zvýšená perinatálna 
mortalita. Častý je aj bezpríznakový priebeh infekcie (Obr.1), a preto sa kladie význam na spo-
ľahlivú diagnostiku epididymitíd spôsobovaných zárodkom Brucella ovis a ich diferenciáciu od 
klinicky identických syndrómov inej etiológie.

Obr.1: Zväčšenie hlavy prisemenníka

Obr.4: Infekčná epididymitída - častý bezpríznakový priebeh

VETERINÁRNE OKIENKO
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logickým testom v diagnostike. Vzhľadom na 
určité nevýhody KFT /zložitosť reakcie, nutnosť 
inaktivácie sér, antikomplementárna vlastnosť 
niektorých sér, ťažkosti práce so sérami hemo-
lytickými, prozónový fenomén a potreba kvalit-
ných štandardných čerstvých reagencií/ pre-
važuje názor, že ELISA test je najvhodnejším 
testom v bežnej diagnostike infekčnej epididy-
mitídy baranov pre skríning aj pre konfirmáciu.

Infekčná epididymitída baranov je zdra-
votne aj ekonomicky závažné ochorenie hlav-
ne v krajinách s intenzívnym chovom oviec. 
Slovensko túto nákazu eviduje už vyše 50 ro-
kov a zo štatistických prehľadov vyplýva jej 
značné rozšírenie. V priebehu posledných 10 
rokov bola zistená celková pozitivita nákazy 
od 6,5 % až do 24 %. Môžeme konštatovať, že 
sérologický monitoring nákazy v rokoch 2003 
až 2012 potvrdil skutočnosť, že je vysoká sé-
rologická prevalencia Brucella ovis v chovoch 
oviec na Slovensku – zaznamenali sme prie-
mernú 14,72 % pozitivitu (Tab. 1). V rokoch 
2009 a 2010 bol počet sérologických vyšetre-
ní na infekčnú epididymitídu výrazne nízky, 
lebo Plán veterinárnej prevencie a ochrany 
štátneho územia Slovenskej republiky (Plán 
VPO) nevyžadoval vyšetriť barančeky pred kla-
sifikáciou sérologickou metódou KFT v rámci 

povinných diagnostických akcií hradených zo 
štátneho rozpočtu. Sérologická diagnostika 
na dôkaz špecifických protilátok anti Brucel-
la ovis za účelom preventívneho vyšetrenia sa 
robila ojedinele platbou na chovateľov, resp. 
bola robená pred aukčnými trhmi, predajmi 
a v karanténach na vyžiadanie majiteľov zvie-
rat, ktorí pochopili význam ozdravovacieho 
procesu v chovoch oviec. V rokoch 2011, 2012 
a 2013 Plán VPO podobne ako v rokoch 2003 až 
2008 na návrh Hlavného veterinárneho lekára 
SR obsahuje povinné diagnostické akcie hrade-
né zo štátneho rozpočtu, ktoré zahŕňajú okrem 
iných aj povinnosť vyšetriť plemenné baranče-
ky pred klasifikáciou na infekčnú epididymitídu 
sérologickou metódou KFT a zároveň Plán VPO 
na rok 2013 v rámci povinných diagnostických 
akcií hradených chovateľom ukladá vyšetriť 
plemenné barany pred premiestnením do cho-
vu iného chovateľa (okrem premiestnenia na 
bitúnok) na infekčnú epididymitídu sérologic-
kou metódou KFT – vyšetrenie je platné počas 
celého roka 2013.

Ozdravovanie chovov oviec od IEB rieši 
ekonomicko-chovateľské požiadavky v záujme 
zdravého rozvoja chovu oviec. Cieľom ozdravo-
vania chovov oviec je zníženie ekonomických 
strát z dôvodu výskytu nákazy. Kvalitná a kom-

plexná sérologická diagnostika infekčnej epi-
didymitídy baranov má preto najväčší význam 
v dosiahnutí úspešného ozdravovacieho proce-
su. Je dôležité sérologicky vyšetrovať plemen-
né barany 1 x ročne pred pripúšťacou sezónou 
a plemenné barany a barančeky pred klasifiká-
ciou, pred premiestnením, pri predajoch a pri 
podozrení na výskyt ochorenia, aby sa nákaza 
nešírila v chovoch oviec. Je výhodné, ak kon-
trola ovčej epididymitídy je založená na para-
lelnom použití rôznych sérologických testov, 
tým sa dosiahne harmonizácia sérologických 
výsledkov, lebo sérologické metódy majú roz-
ličnú diagnostickú citlivosť, špecificitu a pou-
žitie:
1. Komplementfixačný test - v začiatočných 

štádiách ochorenia je KFT najviac citlivým 
testom a dáva najspoľahlivejšie výsledky /
zachytáva aj IgM aj IgG protilátky/, v ne-
skorších štádiach môže dávať negatívne vý-
sledky

2. ELISA test – viac špecifickejšia a citlivejšia 
metóda ako KFT, výhodnejšia aj po stránke 
technickej

3. IDT test – najpraktickejší v sérodiagnostike 
IEB pre svoju jednoduchosť, citlivosť, pres-
nosť a reprodukovateľnosť 

Referenčné laboratórium pre IEB v ŠVPÚ 
Dolný Kubín kladie dôraz na komplexnú sé-
rologickú diagnostiku IEB zvlášť u latentne 
infikovaných baranov bez klinického nálezu 
a u bahníc, ktoré sú rezistentnejšie. K ďalším 
aktivitám RL patrí kompletizácia a analýza 
údajov laboratórnych výsledkov, konzultačná 
a poradenská činnosť v oblasti prevencie ná-
kazy, resp. oboznamovanie chovateľov oviec so 
zdravotnou problematikou.

Ekonomický dopad ovčej epididymitídy 
spočíva v predčasnom vyraďovaní chovných 
baranov pre zmenené genitálie, resp. po potvr-
dení nákazy sérologickou metódou, a v znížení 
fertility. Sérologická prevalencia Brucella ovis 
u oviec je na Slovensku v porovnaní s inými kra-
jinami dosť vysoká a všetky škody spôsobené 
infekciou sa premietajú v ekonomike chovov. 
Hromadné aborty bahníc u nás dosiaľ neboli 
dokázané. Ozdravovací program chovu oviec od 
IEB rieši ekonomicko-chovateľské požiadavky 
v záujme zdravého rozvoja chovu oviec a záro-
veň cieľom eradikácie ochorenia je zlepšenie 
zdravotného stavu, zníženie reprodukčných 
strát a odbúranie obchodných prekážok v do-
mácom ako aj zahraničnom obchode. 

Tab. 1: Sérologická prevalencia Brucella ovis u oviec na Slovensku v rokoch 2003 až 2012

Rok:    Počet vyš. zvierat Počet pozit. zvierat % pozitivity

2012 1 988 145 7,29

2011 2 089 144 6,89

2010 309 29 9,38

2009 525 80 15,24

2008 8 263 1 165 14,09

2007 9 300 1 114 11,97

2006 8 147 1 406 17,25

2005 8 352 2 013 24,1

2004 8 213 1 493 18,17

2003 7 901 519 6,57

SPOLU: 55 087 8 108 14,72%

Obr.2: Infekčná epididymitída - klinické vyšetrenie genitálií

Obr.3: Asymetria ľavého semenníka
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Martina Angelovičová
Farma Kamenica

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli 
pre nákup napájacieho mliečne-
ho automatu. Predchádzala to-
mu dlhá príprava a ekonomická 
analýza, obhliadky fariem, kde 
tento spôsob odchovu jahniat je 
už v prevádzke. Keďže ich nie je 
veľa, bolo ťažké prijať rozhodnu-
tie pre nákup automatu. Kľúčovú 
úlohu v tomto rozhodnutí zohralo 
podrobné rozobratie tejto proble-

matiky v literatúre, od autora Doc. 
RNDr. Milana Margetína, PhD., kde 
je tento spôsob odchovu jahniat 
podrobne rozobratý nielen teore-
ticky ale aj v praktickej rovine. Ta-
kže po tomto rozobratí problému 
sme došli k názoru, že to nie je zlá 
myšlienka, ako zlepšiť ekonomiku 
v chove oviec na našej farme.

Deň „D“ prišiel  28.1.2013 
v pondelok, kedy bol f irmou AG-
ROSTAR Velčice nainštalovaný 
automat na skorý odchov jahniat. 
Informácie, ktoré sme mali, boli 

Odchov jahniat na napájacom mliečnom 
automate

Na začiatku celej tejto myšlienky bolo ako vždy ekonomické zhod-
notenie celého chovu oviec. V mlieku sa situácia zlepšila, je po ňom zo 
strany mliekarní ale aj širokej verejnosti stále väčší a väčší záujem, čo 
je v poriadku, ale problém je v predaji mliečnych jahniat. Na jednej 
strane tieto jahňatá sa musia od matiek odstaviť, ak sa chceme veno-
vať mliečnej produkcii, ale na druhej strane je veľmi zlé, ak nás (a te-
raz nemyslím len našu farmu) nepovažuje obchodný partner, v tomto 
prípade je to „ TALIAN“ za rovnocenného partnera. Neustále znižuje 
výkupné ceny z odôvodnením jemu vyhovujúcej ekonomickej krízy.

Dopĺňanie zásobníka

Ing.Peter Angelovič je spokojný s automatom

Pohľad pre jehňatá

NAPÍSALI STE NÁM
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viac menej teoretické, takže bo-
lo treba prejsť od rečí k skutkom. 
Náhrada mlieka bola zaobstara-
ná v predstihu od f irmy SANO. 
V ten istý deň bolo k automatu 
umiestnených prvých 30 kusov 
jahniat. Boli to jahňatá narode-
né 21.1.2013, čiže týždeň pred 
inštalovaným automatu. Doviezli 
sa večer okolo 17. hod. Zaškolená 
obsluha automatu, ktorá pozostá-
vala z dvoch ľudí (majiteľ, jeden 
z ošetrovateľov) začala s prvým 
učením piť mlieko na umelé cumle 
až ráno 29.1.2013. Bolo to z dô-
vodu, aby jahňatá vyhladovali 
a pri učení viacej spolupracovali. 
V tento deň sme povyberali všetky 
jahňatá siroty a jedno z dvojčiat, 
ktoré sme tiež umiestnili k napá-
jaciemu automatu. Ten je stavaný 
na odchov 240 ks jahniat. Má 8 
výdajných stanovísk, takže jedno 
výdajné stanovisko (cumeľ) je na 
30 jahniat. Okolo automatu sme 
urobili tri koterce, tak aby v kaž-
dom koterci bol dostatočný počet 
výdajných stanovísk, a to v dvoch 
rovnako veľkých kotercoch boli po 
tri cumle a v jednom menšom dva 
cumle, ten sme nazvali aj škôlka. 
Jahňatá boli prikladané k cumľom 
v koterci zvanom škôlka každú ho-
dinu. To jahňa, ktoré bolo prilože-
né k cumľu a dostatočne sa napilo 
mlieka bolo preložené do jedného 
z tých väčších kotercov, tým sa 
zabezpečila individuálna starost-

livosť a každé jedno jahňa (prikla-
dalo sa zaradom až v tom menšom 
nezostalo ani jedno). Takto sme 
to robili každú hodinu, je to ná-
ročné na trpezlivosť a pokoj. Už 
po prvom dni sa dostavili výsledky 
a to v podobe samostatnosti v pi-
tí, samozrejme že nie u všetkých 
jahňatách. Tie, ktoré boli odpo-
zorované, že pijú samé, boli ihneď 

preložené do tretieho zatiaľ voľ-
ného koterca. Keďže tieto koterce 
sú jeden vedľa druhého, aj tam 
boli tieto jahňatá sledované ako 
sa samostatne napájajú. Takýmto 
spôsobom sa podarilo bez strát na 
životoch jahniat naučiť počas 10 
dní 210 ks. Straty boli v porovnaní 
z odchovom pri matkách zanedba-
teľné, z 210 ks uhynulo 5 ks, a aj 

to z dôvodu nedostatočných skú-
senosti s týmto odchovom, lebo 
úhyny boli zaznamenané iba v ča-
se keď bolo jahniat pri automate 
málo, čiže v prvých dňoch, boli 
to kusy ktoré sa predtým napájali 
z fľaše. Naučili sa piť veľmi skoro 
ale nebol ešte dostatočný odber 
z automatu preto v skutočnosti 
pili stále studené mlieko, doš-
lo u nich k tráviacim ťažkostiam 
a následnému úhynu. Na vysvet-
lenie automat zohrieva náhrad-
nú mliečnu zmes pri jej príprave. 
Nastavené množstvo teplej vody 
sa zmieša s nastaveným množ-
stvom mliečnej náhrady v prášku 
v nádobe, na ktorej je pripevne-
ných osem vývodov pre jednot-
livé cumle, ale v tejto nádobe sa 
už rozmiešaná zmes nezohrieva, 
z tohto dôvodu pri menšom počte 
jahniat (v prvých dňoch prísunu) 
je treba nastaviť na automate čo 
najmenšie množstvo mlieka na 
jednu dávku, tak sa zabezpečí že 
jahňa, ktoré sa naučí piť ako prvé, 
nenapije sa studeného mlieka. 
V čase, keď naučených jahniat 
pribúda tento problém sa stráca, 
lebo mlieko v miešacej nádobe 
nestihne vychladnúť. Po naučení 
všetkých 210 ks, číže po 10 dňoch 
bolo týmto jahňatám podávaná 
kŕmna zmes ČOJ-2, a lúčne seno, 
spolu z umožnením napájania 
mliekom spôsobom „ad libidum“, 
v nočných hodinách bolo zabez-

Miešanie mliečnej náhrady

Vyrovnaná skupina jahniat
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pečené svietenie aby v raňajších 
hodinách nedochádzalo k tzv. pre-
pitiu mliekom a následným trávia-
cim ťažkostiam. Do odstavu, čiže 
v tomto prípade do predaja týchto 
jahniat, sa nám podarilo zazname-
nať pozoruhodné poznatky, a to: 
• prírastky – chybou bolo, že 

sme si nezaznamenali váho-
vé vstupné údaje jednotlivých 
jahniat, ale aj tak priemerná 
váha jahniat umiestnených pri 
automate bola 16,5 kg s od-
chýlkou 1 kg smerom hore aj 
dolu – bez veľkých rozdielov 
v hmotnosti

• mliečna náhrada – tu je treba 
veľmi citlivo vnímať čas, kedy 
je potrebné začať s riadením 
prístupu k napájaniu. V opač-
nom prípade sa stane tento 
odchov ekonomicky náročnejší 
z hľadiska ceny mliečnej ná-
hrady. Náš prepočet potreby 
mliečnej náhrady je 0,41 kg na 
deň 
Takže to zhrnieme, po týchto 

skúsenostiach so skorým odsta-
vom jahniat pomocou napájacieho 
automatu, sa nám javí táto cesta 
ako jedna z možností eliminovania 
nekalých obchodných praktík zo 
strany odberateľov. Pri automate 

sa stráca potreba zbaviť sa toh-
to tovaru z dôvodu prechodu na 
mliečnu produkciu. Ovce sú dojené 
hneď od prvého dňa presunu jah-
niat k napájaciemu automatu. Zni-

žuje sa percento oviec bez mlieč-
nej produkcie z dôvodu zasušenia, 
lebo v dojárni sa to nemôže stať. 
Čo sa týka ekonomických ukazova-
teľov tohto spôsobu odchovu, to 

je treba prepočítať na každé jed-
notlivé stádo individuálne. Podľa 
výsledkov mliekovej úžitkovosti 
je možné vysledovať ekonomic-
ký prínos. V našom prípade po 
ekonomickom prepočte sa zistilo 
že hneď pri spočítaní nákladov 
a tržieb z produkcie mlieka, výsle-
dok bol zisk cca 500€, ale s tým že 
v nákladoch bola už zahrnutá cena 
mliečneho automatu. Ak hovoríme 
že ekonomický prínos môže byť 
rôzny, je to hlavne preto, lebo tu 
máme veľa ukazovateľov, ktoré 
tento výsledok priamo ovplyvňujú. 

Na záver nám ostáva už len 
dodať, že naozaj je to ďalšia mož-
nosť ako zlepšiť ekonomiku chovu 
oviec, a to je v tomto ťažkom ob-
dobí nášho poľnohospodárstva tá 
lepšia správa. Musíme nájsť cestu 
ako zvýšiť tlak na odberateľov, le-
bo aj oni majú určite uzatvorené 
zmluvy o dodávke našich jahniat 
do obchodných reťazcov v Talian-
sku. Ak mi v podstate už dojiť za-
čneme nie je dôvod pristúpiť na 
ich vydieračské praktiky.

Autor fotografií: 
Ing.Slavomír Reľovský, 

ZCHOK- družstvo,
 Banská Bystrica

Umiestnenie automatuJahňatá pokojne pijú

Pohľad na automat
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NT baranov v roku 2013

Dátum 
konania Miesto konania nákupného trhu Prihlásené plemená

4.5.2013
SS – GROUPE, s.r.o., Rapovce - Pleš, 
okres Lučenec T 20799 *

M, AM, IF, BE, SF, CH, RM, LC 

15.5.2013
CVŽV , ÚH  Trenčianska Teplá,
 okres Trenčín T 40428 *

ZV, C, LC, syntetická populácia SDO

5.6.2013
PD Liptovské Hole Kvačany -Dlhá Lúka, 
okres Liptovský Mikuláš   T 40800 *

C, NC, LC, syntetická populácia SDO

15.6.2013
M. Angelovičová - SHR, Lipany, farma Kamenica, 
okres Sabinov T 10818 *

C, VF, SF, NC, syntetická populácia SDO

19.6.2013
PD Liptovské Hole Kvačany -Dlhá Lúka, 
okres Liptovský Mikuláš   T 40800 *

ZV, V, CH, syntetická populácia SDO

26.6.2013
AT- Tatry spol. s.r.o., Spišská Belá- Podhorany,
 okres Kežmarok T 10649 *

ZV, V, syntetická populácia SDO

August 2013** LC, VF do 1 roku veku

*  číslo tržnice v CEHZ

** presný termín a miesto konania bude zverejnený dodatočne

NT capov roku 2013

Termín 
konania Miesto konania Plemeno Zodpovedný organizátor

15.5. 2013 
v čase od 14:00 
do 16:00 hod

PD Mestečko , farma Dubková
 T 20896 *

BKK
Ing. Zuzana Teplická
zv@pdmestecko.sk

23.8.2013
 v čase od 13:00 
do 14:00 hod

Výstavisko Agrokomplex 
v Nitre – veľká predvádzacia 
plocha

BKK
Ing. Jarmila Dubravská, PhD.

0905713729

6.9.2013 
v čase od 10:00 
do 11:00 hod

Dobrá Niva, ul. Slobody 337
 T 10639 *

BKK
Ján Pavelka
0949244866

27.9.2013
v čase od 10:00 
do 11:00 hod

Záborské pri Prešove č. 149
 T 20896 *

BKK
Ing. Mária Mularčíková

0905961492

*  číslo tržnice v CEHZ

Termíny nákupných trhov boli prekonzultované a potvrdené majiteľmi tržníc.

Spracoval: Ing. Šutý 

Plán nákupných trhov plemenných baranov 
a capov v roku 2013

Z ČINNOSTI ZVÄZU
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Ing. Pavol Gúgľava 
šľachtiteľ ZCHOK na Slovensku

Stavy kôz na Slovensku k 30.11. 2012 dosa-
hovali 34 823 Ks, čo je približne rovnaký stav 
ako v minulom roku. Stavy matiek boli zazna-
menané v počte 25 613 ks, pripustené kozičky 
6 682 ks. Čo sa týka rozdelenia stavov podľa 
krajov tak je to nasledovné:

Bratislavský kraj: .............................  554 ks
Trenčiansky kraj:  ........................... 1 959 ks
Trnavský kraj:     ..............................3 167 ks
Nitriansky kraj:   .............................4 247 ks
Žilinský kraj:     .............................. 5 000 ks
Banskobystrický kraj: ..................... 9 520 ks
Prešovský kraj: .............................. 5 083 ks
Košický kraj: ................................. 5 296 ks

(Zdroj Štatistický úrad SR, súpis HZ.)

Produkcia a spotreba kozieho mlieka 
a mäsa

Čo sa týka produkcie a spotreby kozieho 
mlieka a mäsa, tak máme za minulý rok k dis-
pozícii údaje zo Štatistického úradu SR iba za 
organizácie zapísané v centrálnom registri fa-
riem. 

Údaje o produkcii mlieka:
-  produkcia nadojeného mlieka:  84 958 kg
-  z toho mlieko použité na kŕmenie zvierat: 

6 456 kg
-  mlieko skonzumované priamo na farme: 

14 564 kg
-  predaj schválenému nákupcovi: 52 755 kg
-  nezaevidované: 11 183 kg

O produkcii a spotrebe kozieho a kozľacieho 
mäsa za rok2012 máme ešte menej údajov:
-  odporazené jatočné kozy v ks:  ........ 83,00
-  hmotnosť v t  ................................. 1,43 
-  cena v tis. €................................... 2,40
-  priemerná hmotnosť v kg ............... 17,27
-  priemerná cena za 1 kg v € ............... 1,65

Z uvedeného vyplýva, že tieto údaje sú 
nepresné a nedostatočné. Údaje o produkcii 
mlieka zahŕňajú iba farmy registrované v cen-
trálnom registri, ktoré majú iba zlomok z cel-
kového počtu zvierat ktoré sú evidované v sú-
pise zvierat. Taktiež aj produkcia mäsa sa nedá 
presne evidovať, najmä u kozliat, keď drvivá 
väčšina narodených kozliat sa neeviduje a ide 
hlavne na domácu spotrebu na farmách.

Stavy kôz zapísaných v plemennej knihe
Ako vyplýva z nasledujúcich tabuliek, ktoré 

sú prílohou k tejto správe, k 31.12.2012 bolo 

v plemennej knihe zapísaných 1225 žijúcich 
zvierat, z toho 1145 plemenných kôz a 81 ple-
menných capov v 34 chovoch, čo je oproti mi-
nulému roku nárast plemenných kôz o 110 ks, 
capov o 6 ks, a keď počet chovov zapísaných 
v PK stúpol o 7. Z toho PS SR vykonáva kontrolu 
úžitkovosti v 7 chovoch v celkovom počte 921 
kusov (nárast o 41 ks a SZCH vykonáva kontro-
lu úžitkovosti v 27 chovoch v počte 224 kusov 
(nárast o 69 ks).

Zastúpenie plemien
Najpočetnejším plemenom kôz zapísaných 

v plemennej knihe je biela koza krátkosrstá 
v počte 838 ks žijúcich plemenných kôz a 62 
plemenných capov k 31.12.2012, oproti minu-
lému roku je to pokles o 158 ks plemenných 
kôz. Druhým najpočetnejším plemenom je búr-
ska koza počet plemenných kôz 122 ks a capov 
2 ks, tu nám pribudol jeden nový chovateľ, 
nárast stavov činí 82 ks plemenných kôz, ďalej 
nasleduje hnedá koza krátkosrstá v počte 102 
ks plemenných kôz a 7 capov, (nárast stavov 
o 52 ks plemenných kôz), potom nasleduje 
anglonúbijská koza v počte 83 plemenných kôz 
a 10 plemenných capov, kde sme zaznamenali 
výrazné zvýšenie stavov, až o 67 ks, aj počtu 
chovateľov (vlani 5 chovateľov a 16 matiek, te-
raz 8 chovateľov a 83 matiek). 

Nákupné trhy plemenných capov
Termíny nákupných trhov sú zverejnené 

a webovej stránke ZCHOK a sú nasledovné:

Máj 2013  Mestečko (termín bude 
  spresnený čo najskôr)
23.08.2013 Agrokomplex Nitra
14.09.2013 Dobrá Niva
28.09.2013 Záborské

Prílohy: Počty kôz a capov zapísaných do ple-
mennej knihy k 31. 12. 2012.

Register chovov plemenných kôz k 31. 12. 
2012.

Správa o stave a situácii v chove kôz 
na Slovensku za rok 2012

PO TY KÔZ A CAPOV ZAPÍSANÝCH DO PLEM.KNIHY K 31.12.2012 

           PREH AD POD A STUP A A ODDIELU PLEM.KNIHY 

   KOZY 
        
                                                                  
      PK            1.stupe        2.stupe        3.stupe         
                                                                  
     oddiel A           431            260           2654         
                                                                  
     oddiel B             0              0              2         
                                                                  

  Celkom po et kôz zapísaných do PK :                3347 

   CAPY 
        
                                                                  
                    1.stupe        2.stupe        3.stupe         
                                                                  
     oddiel A            94              7            152         
                                                                  
     oddiel B             0              0              0         
                                                                  
  Celkom po et capov zapísaných do PK :               253 

  Spolu po et kôz a capov zapísaných v PK :          3600 
                          z toho žijúcich :          1226 
                               nežijúcich :          2374 

----------------------------------------------------------------- 

  Za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012 : 

                po et zapísaných zvierat:  kôz   :    436 
                                           capov :     32 
                                         ---------------- 
                                           spolu :    468 

                po et zaregistrovaných chovov    :      5 

  Za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 : 

                po et zapísaných zvierat:  kôz   :    471 
                                           capov :     35 
                                         ---------------- 
                                           spolu :    506 

                po et zaregistrovaných chovov    :      8 

             REGISTER CHOVOV PLEMENNÝCH KÔZ K 31.12.2012 

                                                             
 KOk Pod Sta    Reg. íslo    Názov chovu                     Po et capov     Po et kôz 
                             Názov podniku                 Celkom  Živé    Celkom   Živé 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  107 801 001   70/BK/2007  Kozí dvor, PhDr.Kozubová            14     3        44     10 
                           Kozí dvor, PhDr.Kozubová ubica                    
  201 225 001    4/AN/2011  Farma Noe                            1     1         5      5 
                           Farma Noe - Bc. Eugen Nagy                         
  204 017 001   87/BK/2012  Martin Bagar SHR farma ETELKA        3     1        24     17 
                           Martin Bagar, Prašník                              
  205 811 101   60/BK/2000  Ing.Hamerlík Štefan, Jablonica      14     8        38     28 
                           Jablonica                                          
  303 117 003    5/AN/2011  Peter Guli ka                        2     2        26     25 
                           Peter Guli ka                                      
  303 205 002    1/AN/2010  RAR real s.r.o.                      2     2        11     11 
                           RAR real s.r.o.                                    
  308 514 027   63/BK/2000  PD Meste ko - Dubková               34     3       593     91 
                           Po nohospodárske družstvo Meste ko                 
  401 718 091    1/BU/2006  ISTROCAPRIN                          9     1        84     67 
                           ISTROCAPRIN Ing. Petrovi  Milan                    
  403 207 207   17/BK/1998  SZCH Nitra                           5     3        19      3 
                           Ve ká Dolina                                       
  404 517 001    5/HK/2011  Združenie agropodnikate ov           3     3        66     65 
                           Združenie agropodnikate ov, družstvo               
  404 756 002    8/AN/2012  Kozia farma Trávnica                 0     0         5      5 
                           KOZIA FARMA - TRÁVNICA                             
  406 201 001   82/BK/2012  Rudolf Jonáš                         8     8         7      7 
                           Rudolf Jonáš                                       
  406 212 212   72/BK/2007  Topo any                            3     0         6      0 
                           Topo any                                          
  407 011 002    4/HK/2010  Majer Chose  Ladice                  1     1         5      4 
                           Majer Chose  Ladice                                
  502 705 029   20/BK/1998  ÁBEL PLUS s.r.o., Podvysoká         74    13      2069    601 
                           ÁBEL PLUS s.r.o., Podvysoká                        
  503 215 005   81/BK/2011  G.S. International s.r.o.            0     0         4      4 
                           G.S. International, spol. s r.o.                   
  505 710 001   77/BK/2010  KOZIA FARMA DORINKA                  1     1        10      7 
                           KOZIA FARMA DORINKA                                
  505 766 002    7/AN/2012  Monika Bukovinská - SHR              0     0         3      3 
                           Monika Bukovinská - SHR                            
  506 113 002    3/HK/2009  ROMAN Milan                          2     2        15     13 
                           ROMAN Milan                                        
  506 201 001    2/HK/2009  SZCH Vrútky                          1     1        18     18 
                           SZCH Vrútky                                        
  508 213 001   23/BK/1998  uvala uboš                         0     0         0      0 
                           SZCH Ružomberok                                    
  604 761 001    3/AN/2010  Farma Jašov Vrch                     4     3        11     11 
                           Farma Jašov Vrch                                   
  605 927 001    2/BU/2012  SVS Sebechleby-družstvo              1     1        55     55 
                           Starohorská vinárska spolo nos  - družstvo         
  609 400 002    2/AN/2010  KOZÍ FARMA KOZINKA                   1     1        20     20 
                           KOZÍ FARMA KOZINKA                                 
  611 007 232   40/BK/1998  Ján Pavelka - Dobrá Niva             6     6         3      3 
                           Ján Pavelka - Dobrá Niva                           
  611 008 219   84/BK/2012  Valach Štefan                        6     6         2      2 
                           Štefan Valach                                      
  611 307 001    6/AN/2012  Farma SLOBODY                        1     1         3      3 
                           Farma SLOBODY, Jekaterina Aleksejeva               
  612 201 005   66/BK/2006  Ing.Jozef Ková ,Žarnovica-Huta      10     3        56      8 
                           Ing.Jozef Ková , Žarnovica - Huta                  
  707 201 008   43/BK/1998  SZCH Haniska                        18     0        22      0 
                           SZCH Haniska                                       

  

            REGISTER CHOVOV PLEMENNÝCH KÔZ K 31.12.2012 

                                                             
 KOk Pod Sta    Reg. íslo    Názov chovu                     Po et capov     Po et kôz 
                             Názov podniku                 Celkom  Živé    Celkom   Živé 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 707 201 009   64/BK/2000  Šindliar                             7     4        23     13 
                           SZCH Haniska                                       
 707 202 003   76/BK/2008  Ing.M.MULAR ÍKOVÁ-HELPEC             6     0        29     15 
                           Ing. Mária MULAR ÍKOVÁ - HELPEC                    
 708 202 001   67/BK/2006  ekanova Katarína                    8     1        29      6 
                           ekanová Katarína                                  
 801 818 101   75/BK/2007  Mol anová A, Selce 7                 5     2        27     16 
                           Ve ký Folkmar                                      
 806 118 001    1/HK/2008  AGROMIL, a.s., ižatice              3     0         8      2 
                           Agromil, a.s.                                      
 811 179 002   86/BK/2012  Ing.Daniela Struckelová CSc.         0     0         7      7 
                           Ing.Daniela Struckelová CSc.                       
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 CELKOM                                                       253    81      3347   1145 

 Celkom po et plemenných zvierat  :     3600 

 Celkom po et registrovaných po nohospodárskych podnikov :     34 



Z ČINNOSTI ZVÄZU

Jednodňové školenia sa uskutočnili v nasle-
dovných termínoch a miestach:

19.2.2013 v priestoroch Združenej stred-
nej školy v Sabinove, SNP 16 - s počtom 
účastníkov 110 zo 70 poľnohospodárskych sub-
jektov, z toho 57 subjektov členov ZCHOK, 13 
nečlenov. Školenie úspešne absolvovalo všet-
kých 110 účastníkov

26.2.2013 v priestoroch Strednej odbor-
nej školy v Banskej Bystrici, pod Bánošom 

80 - s počtom účastníkov 62 z 38 poľnohospo-
dárskych subjektov, z toho 36 subjektov členov 
ZCHOK, 2 nečlenovia. Školenie úspešne absol-
vovalo všetkých 62 účastníkov

5.3.2013 v priestoroch Stredného odbor-

ného učilišťa stavebného Žiline, Tulipánova 
2 - s počtom účastníkov 72 zo 40 poľnohospo-
dárskych subjektov, z toho 31 subjektov členov 
ZCHOK, 9 nečlenov. Školenie úspešne absolvo-
valo všetkých 72 účastníkov

Celkovo na všetkých podujatiach bolo pre-
školených 244 účastníkov, ktorí po úspešnom 
absolvovaní písomných testov získali osvedče-
nie z celoštátnou platnosťou.

Touto cestou sa chceme poďakovať vede-
niam a zamestnancom uvedených škôl za veľ-
mi dobré podmienky, ktoré pre nás vytvorili 
a ústretovosť pri organizácii podujatí. 

Školenia HACCP sa uskutočnili v rozsahu 
10 vyučovacích hodín s odborným obsahom 
v predmetovej skladbe: 
-  zoohygienické a zooveterinárne aspekty 

chovu oviec
-  organizačné aspekty chovu oviec a šľachti-

teľská práca
-  zásady správnej praxe pre výrobu a predaj 

výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych 
podmienkach ovčí hrudkový syr na priamu 
spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská 
bryndza, parenice, korbáčiky

-  osobná hygiena salašného personálu, pre-
vádzky a prostredia

-  legislatíva Európskeho spoločenstva pre vý-
robu a spracovanie ovčieho mlieka.

Školenia HACCP v roku 2013
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku 

družstvo ako organizačný garant, pod zášti-
tou Štátnej veterinárnej a potravinovej sprá-
vy Slovenskej republiky ( ŠVPS SR) na čele 
s Ústredným riaditeľom Prof. MVDr. Jozefom 
Bírešom, DrSc., usporiadal už ôsmy ročník 
školení k „Hygienickej príručke na zásadách 
HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčie-
ho mlieka v salašníckych podmienkach – ovčí 
hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí úde-
ný syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, 
korbáčiky“. Školenia sa tak ako v predošlých 
ročníkoch tešili veľkému záujmu nielen členov 
ZCHOK, ale aj nečlenov, v nejednom prípade 
začínajúcich mladých farmárov. O prospeš-
nosti týchto podujatí svedčí aj fakt, že sa naš-
la početná skupina chovateľov, ktorej členovia 
úspešne absolvovali všetkých osem ročníkov. 

Účastníci všetkých ročníkov školení v Banskej Bystrici

Účastníci všetkých ročníkov školení v Žiline



-  systém kontroly kvality ovčieho mlieka 
a ovčích mliečnych výrobkov.
S prednáškami a prezentáciami k uvedeným 

témam vystúpili naši špičkoví odborníci v ob-
lasti spracovania a hygieny potravín ovčieho 
a kozieho pôvodu. V úvodne školení riaditeľ 
ZCHOK Ing. Slavomír Reľovský privítal účast-
níkov a odovzdal slovo MVDr. Ing. Fridolínovi 
Pokornému z odboru hygieny produktov živo-
číšneho pôvodu na ŠVPS SR, ktorý sa vo svojom 
vystúpení zameral na problematiku získavania 
ovčieho mlieka a výrobu mliečnych výrobkov 
z ovčieho mlieka na salaši, dodržiavanie kri-
térií bezpečnosti a kvality ovčích mliečnych 
výrobkov. MUDr. Iveta Trusková, PhD., zástup-
kyňa Hlavného hygienika a Vedúceho služob-
ného úradu Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky prezentovala požiadavky 
na osobnú a prevádzkovú hygienu na salašoch. 
Po obedňajšej prestávke vystúpil riaditeľ Štát-
neho veterinárneho a potravinového ústavu 
v Dolnom Kubíne MVDr. Peter Mydlo s infor-
máciou o aktuálnej zdravotnej situácie v chove 
oviec a kôz na Slovensku. Na záver každej pred-
nášky mohli účastníci školenia voľne diskuto-
vať s lektormi na aktuálne témy, ich osobné 
problémy a skúsenosti. Boli informovaní o ak-
tuálnych legislatívnych zmenách a najčastej- Sabinov - prednáša MVDr. Mydlo

Banská Bysrica-prednáša MUDr. Trusková,PhD. Banská Bystrica - prednáša MVDr. Mydlo



ších chybách, ktorých sa chovatelia pri svojej 
práci dopúšťajú.

Na záver každého školenia riaditeľ ZCHOK 
Ing. S. Reľovský a zástupca ŠVPS SR prezento-
vali myšlienku certifikácie pravých výrobkov 
z ovčieho a kozieho mlieka a mäsa, ktorá bo-
la prerokovaná zástupcami ZCHOK na úrovni 
Ústredného riaditeľa ŠVPS SR. Účelom certi-
fikácie je odlíšiť poctivých spracovateľov od 
falšovateľov. Práve tí spracovatelia, ktorí vy-
rábajú výrobky len z ovčieho/kozieho mlieka 
a mäsa, by mali byť zvýhodnení oproti ostat-
ným, ktorí sa „vezú“ na vlne záujmu o ovčie/
kozie produkty. Poctivý výrobcovia by mali 
dostávať od spotrebiteľov vyššiu cenu ako iní 
výrobcovia za falšované výrobky. Spotrebiteľ 
však musí mať zaručenú informáciu o zložení 
a obsahu výrobku, pričom za kvalitný výrobok 
bude ochotný zaplatiť aj vyššiu sumu. Túto in-
formáciu mu poskytne viditeľný znak Zlatej 
ovce/kozy na výrobku a predajni. Len výrobok 

Vyhodnotenie dotazníka pre certifikáciu Zlatá ovca/koza (ZO/ZK)

Anketové otázky:

Počet účastníkov ankety

Sabinov B. Bystrica Žilina Spolu

19.2.2013 26.2.2013 5.3.2013

I: Mali by ste záujem o zapojenie do certifikácie pravosti ZO/ZK ?

ÁNO 20 32 19 71

NIE 3 0 0 3

II. Ste ochotní podstúpiť náhodné kontroly ?

ÁNO 20 32 19 71

NIE 3 0 0 3

Aké výrobky by ste prihlásili zo schválených prevádzkární ?

Mliečne výrobky

1. Ovčia bryndza nepasterizovaná (100% ovčieho mlieka) 9 22 16 47

2. Ovčí hrudkový syr 17 24 18 59

3. Ovčí hrudkový syr ochutený 2 4 1 7

4. Ovčí údený syr 8 13 15 36

5. Ovčia žinčica 10 23 15 48

6. Kozí hrudkový syr 1 2 3 6

7. Kozí syr ochutený 1 1 1 3

8. Ostatné mliečne 0 4 3 7

Mäsové výrobky

1. Jatočné jahňacie, resp. kozľacie trupy 5 2 3 10

2. Jahňacina, resp. kozľacie mäso 7 9 3 19

3. Mäsové výrobky z ovčieho, kozľacieho mäsa 2 3 2 7

Tabuľku spracoval Ing. Pavol Gúgľava - ZCHOK

Sabinov- prednáša MVDr. Ing. Pokorný



označený Zlatou ovcou/kozou bude spotrebi-
teľ považovať za výrobok vyrobený na 100% 
z ovčieho alebo kozieho produktu. Udeľovanie 
znaku „Zlatá ovca/koza“ by bolo v kompeten-
cii ZCHOK pod gesciou a odborným dohľadom 
ŠVPS SR. Chovatelia boli v rámci diskusie oboz-
námení s navrhovanými podmienkami pre zís-

kanie takéhoto označenia svojich výrobkov. 
Účastníci školenia mali možnosť vyjadriť svoje 
stanovisko k danej problematike formou do-
tazníka. Vyhodnotenie tejto ankety uvádzame 
v tabuľke. 

Na záver chceme poďakovať všetkým lekto-
rom za výbornú prezentáciu nových poznatkov 

pre prax, vedeniu a zamestnancom ŠVPS SR 
ako odbornému garantovi školení za dlhoročnú 
pomoc a podporu Zväzu pri riešení tak legisla-
tívnych, ako aj praktických problémov našich 
chovateľov. Veríme, že tieto a mnohé ďalšie 
podobné aktivity Zväzu si udržia tradíciu a po-
môžu rozvoju chovu oviec a kôz na Slovensku.

V strede - ostrieľaný účastník školení p. ĽuptákŽilina - prednáša MUDr. Trusková, PhD.

Žilina - prednáša MVDr. MydloŽilina - prednáša MVDr. Ing. Pokorný
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VETERINÁRNE OKIENKO

1Kováčová Danka, 
2Dindová Ľudmila 
1ŠVPÚ Dolný Kubín
2Skúšobné laboratórium Prešov, Bajkalská 28, 
080 01 Prešov

Jedince, ktoré prekonali ochorenie, disponujú séropo-
zitivitou. Signifikantná humorálna imunitná odpoveď sa 
potvrdzuje hlavne po abortoch u oviec a kôz. Diagnostika 
chlamydiózy sa robí vo všetkých veterinárnych laboratór-
nych pracoviskách ŠVPS SR štandardnou metódou KFT = 
komplement fixačný test, ktorú doporučuje Medzinárodný 
úrad pre nákazy (OIE) v Paríži. Za pozitívnu reakciu pri KFT 
sa považuje titer protilátok 1 : 64 a vyšší, ale až titer 1 : 
256 a vyšší je signifikantný pre abortívnu formu ochorenia 
u prežúvavcov, resp. je to 3 až 4- násobné zvýšenie titra 
špecifických protilátok v opakovanej vzorke po 21 dňoch. 
Je nevyhnutné poznať pokles, pretrvávanie alebo nárast 
protilátok u zvierat v intervale 3 týždňov, a tým diagnos-
tikovať štádium ochorenia. Zároveň to umožňuje zhodnotiť 
pri 2. sérologickom vyšetrení malých a veľkých prežúvav-
cov po abortoch aj účinnosť nasadenej ATB liečby.

U kategórie oviec bolo zistené v priebehu posledných 
10 rokov vysoké % séropozitivity – 6 % až 22 %, pričom 
väčšinu vzoriek tvorili ovce po potrate – pozri Tab. 1. Vše-
obecne výskyt protilátok v krvi zvieraťa poukazuje na jeho 
kontakt s chlamýdiami, avšak neurčuje lokalitu afekcie 
určitého orgánu /napr. genitálneho aparátu/, ale kombi-
nácia nasledujúcich faktov – abort v poslednom mesiaci 
gravidity oviec, liahnutie málo životaschopných jahniat, 
obyčajne potrat spontánny, bez vážnejších porúch celko-
vého zdravotného stavu, potvrdený zvýšený výskyt abortov 
v chove, pozitívne sérologické vyšetrenie s nálezom proti-
látkových titrov 1 : 256 a viac, svedčí o možnej infekčnej 
etiológii Chlamydophila abortus. 

V rokoch 2008, 2009, 2010 bol počet sérologických 
vyšetrení na chlamydiózu výrazne nízky, lebo Plán vete-
rinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej 
republiky (Plán VPO) neurčoval pri metodike abortov pra-
videlne vyšetrovať prežúvavce (hovädzí dobytok, ovce 
a kozy) na túto nákazu. Sérologické vyšetrovanie na dôkaz 
špecifických protilátok, a hlavne sledovanie ich dynami-
ky za účelom zisťovania etiológie reprodukčných porúch 
a iných zdravotných problémov sa robili ojedinele platbou 
na chovateľov, resp. boli indikované pred aukčnými trhmi, 
predajmi a v karanténach na vyžiadanie majiteľov zvierat. 
Od roku 2011 Plán VPO podobne ako v rokoch 2003 až 2007 

na návrh Hlavného veterinárneho lekára SR obsahuje po-
vinné diagnostické akcie hradené zo štátneho rozpočtu, 
ktoré zahŕňajú okrem iných aj povinnosť vyšetriť ovce po 
abortoch 2 x v intervale 21 dní sérologicky na chlamydiózu 
a brucelózu.

Môžeme konštatovať, že sérologický monitoring ná-
kazy v rokoch 2003 až 2012 potvrdil skutočnosť, že abor-
ty v chovoch oviec sú spôsobované okrem iných príčin aj 
chlamýdiovými infekciami, čo dokumentuje vysoká štatis-
tická prevalencia Chlamydophila abortus v krvných sérach 
oviec potvrdená metódou KFT – zaznamenali sme prie-
merné 12,37 % pozitivity. Komplement fixačný test = KFT 
predstavuje aj v humánnej aj vo veterinárnej diagnostike 
metódu 1. voľby, metódu, ktorá je štandardizovaná a va-
lidovaná, ktorá vykazuje zároveň predpísanú špecificitu 
a senzitivitu. 

Ovčiu chlamydiózu tiež nazývanú enzootický abort 
oviec spôsobuje intracelulárna baktéria Chlamydophila 
abortus, predtým klasif ikovaná ako Chlamydia psittaci 
sérotyp 1. Typický chlamýdiový abort sa vyskytuje v po-
sledných 2 – 3 týždňoch gravidity spolu s výskytom slabých 
jahniat a zapálených plodových lôžok (nekróza placenty). 
Chlamydióza je zoonóza, ktoré je riziková zvlášť v gravi-
dite. Infikované bahnice vylučujú chlamýdie vo veľkých 
množstvách pri aborte a pri pôrode. Kontaminácia prostre-
dia je primárny zdroj infekcie. Chlamydióza môže zapríčiniť 
samovoľný potrat, a preto by tehotné ženy nemali pomá-
hať pri pôrodoch oviec, mali by sa vyhýbať mlieku oviec, 

ktoré sa nedávno obahnili, nemali by ich hladiť a ošetro-
vať novonarodené jahniatka. Najčastejšie sa chlamýdiový 
abort objavuje v tzv. čistých chovoch po zavlečení infekcie 
do stáda infikovanými zvieratami – Obr. 1 a Obr. 2. V ob-
dobí abortu i po ňom je tzv. infekčná fáza krvi. Charak-
teristický je vzostup špecifických komplement fixačných 
protilátok po aborte oviec s maximom od 10. do 40. dňa. 
Po 3 mesiacoch sa na sliznici placenty chlamýdie nedokážu 
a ovce nie sú ani infertilné. Po prekonaní choroby sa zvy-
šuje rezistencia bahníc voči chlamýdiovému abortu. Takéto 
bahnice obyčajne druhý raz neabortujú. Bahnice s dlhotr-
vajúcou intestinálnou chlamýdiovou infekciou, i antigénne 
odlišnou, sú však počas gravidity plne vnímavé na superin-
fekciu homológnymi chlamýdiami. Rovnako sú citlivé i na 
intratracheálnu infekciu.

Terapia vyžaduje dlhodobé injekčné podávanie účin-
ných tetracyklínových preparátov za súčasného sympto-
matického liečenia a podpornej vitaminoterapie. Rekonva-
lescencia trvá dlho. Profylaxia chlamydiózy oviec spočíva 
hlavne v karantenizácii zvierat pred umiestnením do spo-
ločných chovov a ich sérologické vyšetrenie na Chlamydo-
phila abortus. Sérologický dôkaz je dobré robiť v intervale 
3 týždňov 2 x vzhľadom na bezpečný dôkaz vzostupu titra 
protilátok. Doporučuje sa riešiť komplexne situáciu, ak 
sa premnožili voľne žijúce vtáky na hospodárstvach, a ak 
sú porušené zoohygienické zásady chovu, ale zásadným 
momentom ozdravovania je rešpektovanie biologických 
vlastností pôvodcu ochorenia, ktorý môže v latentnej for-
me prežívať u infikovaných koní, mäsožravcov, ošípaných, 
hlodavcov, zajacov a hydiny – Obr. 3.

Z hľadiska surveillance nákazy je dôležité poukázať na 
epizootologický aspekt chlamydiózy oviec. I keď v prírode 
poznáme veľký počet voľne žijúcich rezervoárových zvie-
rat, za hlavný zdroj infekcie sa pokladá chorá ovca. V na-
šich podmienkach prebieha bahnenie v skorých jarných 
mesiacoch, keď sa ovce chovajú v ovčiarňach. Zárodky sa 
dostávajú do podstielky, a potom zvírené do dýchacích 
ciest ďalších oviec. Infekcia tu má veľmi dobré podmienky 
na šírenie sa dýchacími cestami i konjunktívou. Možná je 
i inaparentná intestinálna chlamýdiová infekcia. Význam-
nú úlohu pri šírení chlamydiózy majú barany, ktoré bez 
symptómov môžu vylučovať chlamýdie ejakulátom. Jahňa-
tá infikované intrauterinne môžu po uliahnutí v dôsledku 
celkovej slabosti podľahnúť iným chorobám alebo uhynúť 
za príznakov pneumónie. Infikované jahňatá, aj keď sa kli-
nicky vyliečia, zostávajú dlho nosičmi baktérií, pretože po 
ochorení vzniká nesterilná imunita. Chlamýdie zostávajú 
v ich lymfatickom aparáte alebo slezine a za príhodných 
okolností v období gravidity sa opäť rozmnožia a vylučujú 
do prostredia. Takýmto spôsobom sa nákaza zavlieka do 
nezamoreného chovu oviec. Je možnosť prenosu chlamýdií 
z oviec na hovädzí dobytok, kozy, ale aj pastierske psi.

Chlamydióza oviec
Chlamydióza je infekčné ochorenie cicavcov a vtákov prenosné i na ľudí s veľmi širokým kli-

nickým obrazom. Priebeh býva akútny až subakútny, ale veľmi často latentný. Pôvodcom zvie-
racích infekcií je Chlamydophila abortus. 

Tab. 1: Sérologická prevalencia Chlamydophila 
abortus u oviec na Slovensku v rokoch 2003 až 2012

Rok:    
Počet 

vyš. oviec

Počet pozit. 

zvierat

% 

pozitivity

2012 1 217 209 17,17

2011 1 157 145 12,53

2010 105 7 6,67

2009 90 0 0

2008 852 187 21,95

2007 4 675 399 8,53

2006 3 451 369 10,69

2005 3 410 543 15,92

2004 2 591 363 14,01

2003 2 297 232 10,1

SPOLU: 19 845 2 454 12,37%

Rešpektovnie základných zootechnických zásad 
chovu-rezervoárom nákazy sú vtáky a hydina, 
ktoré sú často latentne infikované

Placenta ovce po aborte poškodené kotyledony 
po infekcii Chlamydophila abortus

Chlamydophila abortus - pitevný nález zodpovedá 
klinickému nálezu (zápalové zmeny v orgánoch)
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Ing.Pavol Gúgľava
ZCHOK- družstvo, Banská Bystrica

Vážení čitatelia. Dovoľte aby som vás oboz-
námil so založením nových rozmnožovacích 
chovov kôz.

I. ANGLONÚBIJSKÉ KOZY
Charakteristika plemena
Anglonubijská koza: Mliečne plemeno vy-

šľachtené v 19. storočí krížením miestnych an-
glických kôz s orientálnymi plemenami: Chitral, 
Jamnapari, Zaridi. Plemenná kniha bola založe-
ná v roku 1890. Plemeno je veľkého telesného 
rámca na vysokých nohách. Oblúkonosá hlava 
ma typicky dlhé, široké a zvislé ušnice. Roha-
tosť nie je typickým plemenným znakom. Krát-
ka srsť má nejednotné sfarbenie. Vyskytujú sa 
jedince biele, smotanovej farby, svetlo hnedej, 
gaštanovej a čiernej farby, prípadne i strakaté. 
Ž.h. kôz je 60-80 kg, capov 90-100 kg. Okrem 
Anglicka sa chovajú v Írsku, Austrálii, Kanade, 
USA(označovaná ako nubijská), Južnej Amerike 
a na blízkom východe. Toto plemeno sa podieľa-
lo na šľachtení mliečnych plemien, predovšet-
kým v Afrike. Plemeno sa vyznačuje vysokou 
plodnosťou a vynikajúcou mliekovou úžitkovos-
ťou. Priemerne za laktáciu vyprodukuje 1200-
1500 litrov s denným pôdojom 5-6 litrov mlieka 
pri vysokej tukovosti 4,8%(rozpätie 3,7-6,7%) 
a obsahom bielkovín 3,8%(rozpätie 2,7-4,4%).
Svojím zložením predstavuje mlieko výbornú 
základnú surovinu na výrobu syrov a mliečnych 
výrobkov. Pri koze Malpas Melba tohto plemena 
sa uvádza v literatúre oficiálny svetový rekord 

3024 litrov mlieka za laktáciu. Plodnosť je vyso-
ká. Kozľatá dosahujú vynikajúce prírastky.

Kozia farma Trávnica, dňa 31.7.2012, anglo-
núbijská koza

 
Priebeh uznávacieho pokračovania
Uznávacieho pokračovania sa na základe 

menovania predsedom Šľachtiteľskej rady zú-
častnili členovia ŠR pri ZCHOK na Slovensku 
v tomto zastúpení: - Ing. Pavol Gúgľava, šľach-
titeľ ZCHOK, ako predseda komisie  - Ing. Milan 
Petrovič, člen ŠR

Za chovateľa sa zúčastnili pani Vlasta Hon-
negerová a pán Ľubomír Vrzala.

Uznávacie pokračovanie začalo neformálne 
v dome pána Vrzalu na uvedenej adrese, po-
kračovalo obhliadkou stáda a ustajňovacích 
priestorov. Zvieratá sa pásli v záhrade pri do-
me. Ustajňovacie priestory sú na veľmi dobrej 
úrovni, čisté, vzdušné a suché. Výživa v zim-
nom období je riešená dostatočným množ-
stvom objemových a jadrových krmív z vlastnej 
produkcie a z nákupu.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Zloženie a charakteristika stáda:
Stádo sa nachádza v obci Trávnica, presná 

adresa Pod pasienkami 349, 941 46 Trávnica. 
Zvieratá pochádzajú z importu zo Švajčiarska 
narodené boli v roku 2011. Ide o čistokrv-
né zvieratá na ktoré sú vystavené potvrdenia 
o pôvode na základe ktorých môžu byť zarade-
né do plemennej knihy. 

Zloženie stáda je nasledovné:

Plemenné kozy:  3 ks
Plemenné kozičky:  2 ks 
Spolu:  5 ks

Okrem týchto zvierat chovateľ vlastní aj 5 ks 
neplemenných bielych kôz a krížencov. Pripúš-
ťanie plemenných kôz bolo zabezpečené ple-
menným capom od Ing. Petry Pajasovej, pred-
sedníčky klubu chovateľov Anglonúbijských 
kôz pri ZCHOK na Slovensku.

Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Zámerom chovateľa je v budúcnosti rozšíriť 

stádo na počet zhruba 10 ks čistokrvných kôz, 
postupne získať štatút šľachtiteľského chovu 
a produkovať plemenný materiál. KÚ bude vy-
konávať dôverníčka SZCH, Ing. Petra Pajasová.

Regionálna veterinárna a potravinová sprá-
va Nové Zámky vydala súhlasné stanovisko 
k uznaniu tohto chovu za rozmnožovací.

Na základe uvedených skutočností sa uzná-
vacia komisia rozhodla odporučiť Šľachtiteľ-
skej rade uznať tento chov za rozmnožovací.

II. BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ
Charakteristika plemena
Mliekové plemeno, vyšľachtené v prvej 

polovici 20. storočia prevodným krížením pô-
vodných miestnych rázov s dováženými capmi 
sánskeho plemena zo Švajčiarska a Nemecka. 
Kontrola úžitkovosti bola začatá v roku 1928. 
Kozy sú stredného až väčšieho telesného rám-
ca, harmonickej stavby tela, dobrej konštitú-
cie, s primerane širokým a hlbokým hrudní-
kom. Končatiny silné s pevnými kĺbmi a dobre 
chodivé. Hlava je pomerne dlhá a široká v čel-
nej časti. Dominantnou vlastnosťou je bezro-
hosť. Do roku 1992 sa robila prísna selekcia na 
bezrohosť u oboch pohlaví. V súčasnosti sa do 
chovu zaraďujú rohatí i bezrohí jedinci. Srsť 
biela, krátka bez pigmentácie, krk pomerne 
dlhý a úzky, v krajine hrtanu sa vyskytujú väč-
šinou prívesky. Mliečna žľaza úmerne veľká, 
struky stredne dlhé, prispôsobené pre ručné, 
aj strojové dojenie. Plemeno vhodné pre indi-
viduálny i stádový chov. Kozy sú rané, odolné, 
vysoko plodné s dobrou schopnosťou pre zhod-
notenie krmív. U bezrohých capov treba počí-
tať s menším výskytom kryptorchizmu. Zmäsi-
losť kozliat vo výkrme možno zlepšiť úžitkovým 
krížením s búrskym plemenom. Živá hmotnosť 
kôz 50-60 kg, capov 80-90 kg, výška na kohúti-
ku u kôz 70-80 cm, capov 75-85 cm.

Dojivosť kôz 800-1000 kg mlieka, tučnosť 
3,7 %, bielkovín 2,7 %, plodnosť 180-200 %, 
živá hmotnosť kozliat v 70 dňoch veku približ-
ne 15 kg.

2. Farma Etelka, dňa 30.7.2012, biela koza 
krátkosrstá

Priebeh uznávacieho pokračovania
Uznávacieho pokračovania sa na základe 

Nové rozmnožovacie chovy kôz 

Anglonúbijské kozičky
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menovania predsedom Šľachtiteľskej rady zú-
častnili členovia ŠR pri ZCHOK na Slovensku 
v tomto zastúpení: - Ing. Pavol Gúgľava, šľach-
titeľ ZCHOK, ako predseda komisie - Ing. Milan 
Petrovič, člen ŠR

Za chovateľa sa zúčastnil majiteľ farmy pán 
Martin Bagar.

Za PS SR, regionálne stredisko Trnava sa 
zúčastnili Ing. Peter Pieč a pán Peter Janšák, 
zúčastnil sa aj zástupca RVPS Trnava.

Uznávacie pokračovanie začalo na farme, 
pokračovalo obhliadkou stáda a ustajňovacích 
priestorov. Zvieratá sa pásli na pasienku blízko 
pri farme. Ustajňovacie priestory sú na dobrej 
úrovni, čisté, vzdušné, suché a ešte sa rekon-
štruujú. Výživa v zimnom období je riešená 
dostatočným množstvom objemových a jad-
rových krmív požadovanej kvalite z vlastnej 
produkcie.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Zloženie a charakteristika stáda:
Stádo sa nachádza v katastri obce Prašník 

na farme Etelka, adresa Pod čelom, 922 11 
Prašník.

Zvieratá boli narodené na Slovensku a kon-
trola úžitkovosti sa u nich vykonáva už štvrzý 
rok, matky majú známe výsledky z kontroly 
mliekovej úžitkovosti a môžu byť zapísané, ale-
bo podmienečne zapísané do plemennej knihy.

Zloženie stáda je nasledovné:
Plemenný cap:  1 ks
Plemenné kozy:  14 ks
Plemenné kozičky:  4 ks 
Spolu:  19 ks

Okrem týchto zvierat sa chovateľ zaoberá 
v menšom rozsahu aj chovom hovädzieho do-
bytka, koní a oviec.

Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Zámerom chovateľa je v budúcnosti rozšíriť 

stádo na počet zhruba 50 ks čistokrvných kôz, 
postupne získať štatút šľachtiteľského chovu 
a produkovať plemenný materiál. KÚ bude vy-
konávať a aj vykonáva PS SR, regionálne stre-
disko Trnava, konkrétne plemenársky zootech-
nik pán Janšák.

Regionálna veterinárna a potravinová sprá-
va Trnava vydala súhlasné stanovisko k uzna-
niu tohto chovu za rozmnožovací.

 Na základe uvedených skutočností sa uzná-
vacia komisia rozhodla odporučiť Šľachtiteľ-
skej rade uznať tento chov za rozmnožovací.

3. Ing. Daniela Struckelová, Zemplínska 
Teplica, dňa 8.11.2012, biela koza krátkosrstá

Priebeh uznávacieho pokračovania
Uznávacieho pokračovania sa na zákla-

de menovania predsedom Šľachtiteľskej rady 
zúčastnili členovia ŠR pri ZCHOK na Sloven-
sku v tomto zastúpení: - Ing. Pavol Gúgľava, 
šľachtiteľ ZCHOK, ako predseda komisie  - pán 
Branislav Milke, zástupca PS SR, regionálne 
stredisko Prešov, konzulent pre výkon KÚ oviec 
a kôz.

Za chovateľa sa zúčastnila majiteľka Ing. 
Daniela Struckelová CSc.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Zloženie a charakteristika stáda:
Stádo sa nachádza v katastri obce Zem-

plínska Teplica, ulica Nová 17/255, 076 54 
Zemplínska Teplica. Zvieratá pochádzajú zo 
šľachtiteľských chovov od Ing. Mularčíkovej zo 
Záborského a od PhDr. Ľubice Kozubovej z Pez-
inka. Všetky zvieratá sú čistokrvné a na každé 
je vystavené POP. 

Zloženie stáda je nasledovné:
Plemenné kozy:  3 ks
Plemenné kozičky:  4 ks
Plemenný cap:  1 ks
 – zapožičaný na pripúšťanie
Spolu:  8 ks

Podmienky ustajnenia a výživa: 
Pani Ing. Struckelová CSc. hospodári na 

vlastných pozemkoch, zvieratá sa cez pastevné 
obdobie pasú v záhrade. Zvieratá sú ustajnené 
v murovanej maštali, objekt je vzdušný, so su-
chou podmienkou. Zvieratá sa doja strojovo, 
cez pastevné obdobie sa pasú v záhrade. Cho-
vateľka na zimné obdobie pre zvieratá dorába 
aj nakupuje seno v dostatočnom množstve 
a kvalite. Okrem sena sú zvieratá kŕmené aj 
okopaninami (kŕmna repa a zemiaky), chlebom 
aj jadrovým krmivom.

Zdravotný stav a kondícia:
Komisia skonštatovala dobrý kondičný 

a zdravotný stav u všetkých kategórií.
Zástupcovia RVPS Trebišov poskytli písomné 

stanovisko, že zvieratá sú klinicky zdravé, chov 
je prostý brucelózy a dodržiavajú sa v ňom 

všetky stanovené veterinárne opatrenia.

Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Zámerom chovateľky je v budúcnosti rozší-

riť stádo do 10 ks plemenných kôz, postupne 
získať štatút šľachtiteľského chovu a produ-
kovať plemenný materiál. KÚ bude vykonávať 
PS SR, regionálne stredisko Prešov v zastúpení 
konzulenta p. Branislava Milkeho, regionálne 
stredisko vydalo súhlasné stanovisko k žiados-
ti chovateľa o uznanie RCH. V stáde sa začalo 
s výkonom KÚ v roku 2012.

Na základe zistených skutočností a splnení 
doporučených opatrení komisia doporučuje ŠR 
uznať uvedený chov za RCH a udeliť štatút RCH.

III.BÚRSKA KOZA
Charakteristika plemena
Juhoafrické plemeno s mäsovou až kombi-

novanou úžitkovosťou (mäso, mlieko, koža) 
a dobrou plodností. Vzniklo v 40. rokoch minu-
lého storočia krížením miestnych kôz s pleme-
nom bantu, kašmírová koza a pravdepodobne 
i s niektorými európskymi a indickými plemena-
mi. Kozy sú väčšieho telesného rámca s dobrým 
osvalením a pevnou konštitúciou. Krátka srsť 
na tele je biela, na hlave načervenalá s lysinou, 
čierna farba hlavy je nežiaduca. Hlava u oboch 
pohlaví rohatá, s výrazným oblúkom, s stredne 
dlhými, zvislými ušami. Majú dobre utvárané 
vemeno. V rámci plemena sa chovajú tri typy:
a) obyčajná búrska – stredného telesného 

rámca, krátkosrstá, rohatá, bielej farby 
s hnedými škvrnami na hlave a krku,

b) dlhosrstá – väčšieho telesného rámca 
s hrubšou konštitúciou,

c) bezrohá – nejednotného zafarbenia.
Priamy import z Afriky nebol povolený 

z obavy zavlečenia nemoci „modrý jazyk”. Pre-

Búrske kozy v Sebechleboch
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to bol v roku 1980 uskutočnený dovoz embryí 
do NSR. Plemeno sa v Európe dobre aklimatizo-
valo a po roku 1985 sa ich chov rozšíril do Fran-
cúzska, Írska, Izraelu, Veľkej Británie. Prvý 
dovoz k nám sa uskutočnil v roku 1988 z NSR 
v počtu 5 kôz a 2 plemenných capov. Plemeno 
zamerané na chov v čistokrvnej plemenitbe, 
aj pre úžitkové kríženie s mliekovými kozami 
za účelom zvýšenia mäsovej produkcie. Ko-
zy sú stredného až väčšieho telesného rámca 
s relatívne dobrým osvalením a pevnou kon-
štitúciou. Chrbát pomerne široký a rovný, pre-
chádza do zrazenejšieho zadku, nohy kratšie 
a silné. Živá hmotnosť kôz 60-70 kg, capov 80-
90kg. Kozy sú živého temperamentu vhodné 
pre chov v oplôtku, aj na voľnej pastve. S obľu-
bou konzumujú okrem trávnych porastov i rôz-
ne kroviny. Sú tiež vhodné na spoločnú pastvu 
s dobytkom a ovcami. Jedince s modrou farbou 
očí sú náchylné na stres, hlavne pri manipulácii 
so zvieratami. Z tohto dôvodu sú z chovu vyra-
ďované. Plodnosť je 160-180 %, živá hmotnosť 
kozliat v 70 dňoch veku 17 kg, denný prírastok 
v odchove a výkrme 200-220 g, produkcia mlie-
ka za laktáciu 400-500 kg.

4. Starohorská vinárska spoločnosť – druž-
stvo, Sebechleby 173, 962 66, dňa 6.12.2012, 
búrska koza

Priebeh uznávacieho konania:
Šľachtiteľská rada pri ZCHOK na Slovensku 

na svojom zasadnutí prijala uznesenie, ktorým 
poveruje svojho predsedu menovať komisiu na 
posúdenie žiadosti. 

Komisiu menoval predseda ŠR Ing. Július 
Šutý v zložení Ing. Pavol Gúgľava - šľachtiteľ 
ZCHOK, predseda komisie

MVDr. Helena Chladná - za PS SR Regionálne 
stredisko Banská Bystrica

MVDr. Ján Sekerka – za RVPS Zvolen
Za chovateľa sa konania zúčastnil Ing. Ján 

Rerich
Menovaná komisia vykonala prehliadku stá-

da a skonštatovala nasledovné skutočnosti.

CHARAKTERISTIKA PODNIKU
Zloženie a charakteristika stáda:
Stádo sa nachádza v katastri obce Sebechle-

by. Zvieratá pochádzajú zo šľachtiteľského 
chovu od Ing. Milana Petroviča z Gbeliec. Všet-
ky zvieratá sú čistokrvné a sú zapísané v ple-
mennej knihe. 

Zloženie stáda je nasledovné:
Plemenné kozy:  41 ks
Plemenný cap:  1 ks 
Spolu:  42 ks

Podmienky ustajnenia a výživa: 
Družstvo hospodári v katastri obce Se-

bechleby na výmere 250 ha poľnohospodár-

skej pôdy, z toho je 130 ha trvalých trávnych 
porastov. Zvieratá sú ustajnené v murovanej 
maštali, objekt je vzdušný, so suchou pod-
mienkou. Zvieratá sa cez pastevné obdobie sa 
pasú v oplôtkoch. Na zimné obdobie chovateľ 
pre zvieratá dorába seno v dostatočnom množ-
stve a kvalite. Okrem sena sú zvieratá prikrmo-
vané jadrovými krmivami, kŕmnymi doplnkami 
a melasou.

Okrem chovu búrskych kôz sa družstvo za-
oberá aj chovom oviec a bielych krátkosrstých 
kôz.

Zdravotný stav a kondícia:
Komisia zistila u stáda veľmi dobrý kondič-

ný a zdravotný stav u všetkých kategórií.
Zástupcovia RVPS Zvolen poskytli písomné 

stanovisko, že zvieratá sú klinicky zdravé, chov 
je prostý brucelózy a dodržiavajú sa v ňom 
všetky stanovené veterinárne opatrenia, toto 
vyjadrenie je priložené k tomuto zápisu.

Chovateľský zámer, výkon KÚ:
KÚ bude vykonávať PS SR, v zastúpení kon-

zulentky pre výkon KÚ oviec a kôz MVDr. Heleny 
Chladnej, regionálne stredisko vydalo súhlasné 
stanovisko k žiadosti chovateľa o uznanie RCH. 
V stáde sa začalo s výkonom KÚ v roku 2012. 
Zámerom chovateľa je v budúcnosti rozšíriť 
stádo do 100 ks plemenných kôz, postupne zís-
kať štatút šľachtiteľského chovu a produkovať 
plemenný materiál. Taktiež aj RVPS Zvolen vy-
dala súhlasné stanovisko k uznaniu tohto cho-
vu za rozmnožovací.

Na základe zistených skutočností a splnení 
doporučených opatrení komisia doporučuje 
ŠR uznať uvedený chov za RCH a udeliť štatút 
RCH.Biele kozy na Farme Etelka

Komisia v Sebechleboch
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Ekonomická váha ukazovateľa
Objektívnu a jednoznačnú odpoveď na túto 

otázku dávajú ekonomické váhy (EV) ukazova-
teľov. Ekonomická váha vyjadruje, ako sa zme-
ní ekonomický výsledok podniku (plemena, 
chovu), ak sa genetický potenciál zvierat v da-
nom ukazovateli šľachtením zvýši o jednotku 
(napr. o 1 kg mlieka, 1 jahňa vo vrhu, 1 rok 
produkčného života). Takto vyjadrený význam 
ukazovateľa je jednoduchý na interpretáciu, 
pretože umožňuje logicky odôvodniť ekono-
mickú zmenu, ktorá nastane zvýšením úrovne 
ukazovateľa. Čiže stanoviť jeho ekonomickú 

váhu v € na bahnicu a rok. Napríklad, zvýše-
nie produkcie o 1 kg mlieka na jednej strane 
znamená dodatočné náklady na výživu bahni-
ce, dojenie, resp. na výrobu syra (celkovo pri-
bližne 0,23 €/kg vyprodukovaného mlieka). 
Na druhej strane vznikajú dodatočné tržby pri 
predaji tohto mlieka (0,88 €/kg), resp. z neho 
vyrobeného syra (5,98 €/kg syra). Ekonomická 
váha potom vyjadruje rozdiel medzi uvedený-
mi dodatočnými tržbami a dodatočnými ná-
kladmi. V prípade, ak chovateľ realizuje mlieko 
priamo do mliekarne, je ekonomická váha pro-
dukcie mlieka 0,65 €/kg (0,88-0,23 €). Na Slo-
vensku je približne 40 % vyprodukovaného ov-
čieho mlieka realizované v podobe syra. Tento 
fakt bol zohľadnený aj vo výpočte ekonomickej 
váhy mlieka a ostatných ukazovateľov pre naše 
dojné plemená oviec (tzv. priemerný produkč-
ný systém). V priemere je potom ekonomický 
význam produkcie mlieka vyšší (0,985 €/kg, 

viď tabuľka), nakoľko zohľadňuje vyššiu cenu 
syra na strane príjmov. Z uvedeného príkladu 
teda vyplýva, že pokiaľ chovateľ zvýši mliekovú 
úžitkovosť šľachtením o 1 kg, zvýši sa ekono-
mický výsledok podniku o 0,96 € na 1 kg mlie-
ka na bahnicu a rok. Pri 100 kusovom stáde 
bahníc je to potom zisk 96 € na rok. 

Výhody výpočtu ekonomických váh 
Podobným spôsobom, ako v prípade pro-

dukcie mlieka, sú zohľadnené zmeny nákladov 
a príjmov pri výpočte EV všetkých ukazovateľov 
našich dojných oviec (ich súhrn je uvedený 
v tabuľke). Navyše je potrebné spomenúť, že 
pri výpočte ekonomickej váhy hodnoteného 
ukazovateľa zostávajú všetky ostatné vstupné 
parametre nemenné. Tento princíp výpočtu má 
pre užívateľa niekoľko výhod. Najdôležitejšia 
z nich je jednoduchosť interpretácie skutoč-
nej ekonomickej zmeny po zvýšení hodnoty 
ukazovateľa a následná kombinovateľnosť 
ukazovateľov v procese tvorby selekčných in-
dexov. Nezanedbateľná je aj možnosť ďalšej 
optimalizácie produkčného systému, teda jeho 
produkčných a ekonomických ukazovateľov. 
Súhrn priemerných hodnôt ukazovateľov spo-
lu s ich vypočítanými ekonomickými váhami 

Ekonomika šľachtenia dojných oviec 2. 
Ekonomický význam produkcie mlieka

V predchádzajúcom čísle Chovu oviec a kôz (4/2012) boli v rámci hodnotenia ekonomiky 
chovu a šľachtenia dojných oviec zhrnuté základné výrobné a ekonomické faktory v chove oviec 
a možnosti ich riešenia pomocou moderných biologicko-ekonomických postupov. Pozornosť 
sme upriamili na zlepšovanie genetického potenciálu zvierat prostredníctvom šľachtenia. 
Otázkou zostáva, ktoré ukazovatele zvierat majú v chove strategický význam a prečo sa ich 
oplatí šľachtením zlepšovať? 

VEDA A VÝSKUM
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pre plemeno zošľachtená valaška je uvedený 
v tabuľke. Uvedené hodnoty boli zistené na 
základe aktuálnych priemerných produkčných 
a ekonomických podmienok. Hodnoty EV uka-
zovateľov vypočítané pre plemeno cigája sú, 
vzhľadom na podobnosť oboch plemien, po-
rovnateľné ale z priestorových dôvodov nie sú 
v článku prezentované.

Priemerný produkčný systém
Ekonomické váhy ukazovateľov uvedené 

v tabuľke boli počítané pre tzv. priemerný 
produkčný systém. Z hľadiska presnosti a spo-
ľahlivosti výpočtu sú dôležité aj základné cha-
rakteristiky tohto systému. Ide o semi-exten-
zívny (tzv. karpatský) produkčný systém chovu, 
charakteristický sezónnym bahnením oviec 
v zimnom období a s pastevným chovom po-
čas letného obdobia. Odchov jahniat prebieha 
pod matkou do veku približne 50 dní s násled-
ným predajom mliečnych veľkonočných jahniat 
(živá hmotnosť cca 13,5 kg/ks). Odstavom 
jahniat začína obdobie dojenia bahníc 2-krát 
denne, ktoré pokračuje až do jesene. Z celko-
vého množstva vyprodukovaného mlieka sa 
v priemere 40 % spracováva na mliečne pro-
dukty, zvyšná časť sa realizuje priamo do mlie-
karne. Pre obdobie pripúšťania (september) je 
charakteristická prirodzená plemenitba. Vek 
jariek pri prvom obahnení je približne 2 roky. 
Hodnoty základných chovateľských (dĺžka doj-
nej periódy, produkcia mlieka, plodnosť a iné) 
a ekonomických parametrov (náklady na chov, 
realizačné ceny produktov ako aj systém platby 

za základné ovčie komodity a iné) použité pri 
výpočte ekonomických váh 14-tich ukazova-
teľov zohľadňujú ich súčasnú úroveň v chove 
oviec plemena zošľachtená valaška. 

Mlieko – ekonomicky najdôležitejší uka-
zovateľ

Pri prvom pohľade na tabuľku, v ktorej 
sú uvedené ekonomické váhy ukazovateľov 
sa môže zdať, že ekonomický význam mlieka 

(0,985 €/kg mlieka) je zanedbateľný oproti 
obsahu bielkovín v mlieku (7,12 €/% bielko-
vín). Z hľadiska šľachtenia je však potrebné 
zohľadniť skutočný genetický posun, ktorý 
v danom ukazovateli môže nastať. Pre chova-
teľa bude určite reálnejšie zvýšiť produkciu 
mlieka o 1 kg za jednu laktáciu ako zvýšiť ob-
sah bielkovín v mlieku o 1 %. Z tohto dôvodu 
je pri definovaní ekonomicky najdôležitejších 
ukazovateľov zohľadnená aj variabilita, a teda 
reálne možná zmena ukazovateľa v chove. Vý-
sledkom sú relatívne ekonomické váhy ukazo-
vateľov vyjadrené v % (graf). Takto vyjadrené 
ekonomické váhy sú objektívnou pomôckou pri 
výbere najdôležitejších ukazovateľov, nakoľko 
sa ich oplatí zlepšovať z ekonomického, ako aj 
z genetického hľadiska. Pri pohľade na graf vi-
díme, že v súčasnosti je relatívna váha produk-
cie mlieka pri našom najpočetnejšom dojnom 
plemene oviec 36 % z celkového ekonomického 
významu všetkých hodnotených ukazovateľov. 
Pre porovnanie, relatívna váha obsahu bielko-
vín je 3 %, to znamená, že zvyšovanie produk-
cie mlieka by sa malo zostať prioritou. Určite 
dovtedy, kým pri speňažovaní mlieka nezíska 
väčší význam obsah jeho zložiek. 

Dominantný vplyv produkcie mlieka na 
ekonomiku chovu bol teda výpočtom ekono-
mických váh potvrdený a jeho význam v boni-
tačnom kľúči kombinovaných dojných plemien 
oviec je určite oprávnený. Na ekonomický výz-
nam ostatných produkčných a reprodukčných 
ukazovateľov v chove našich dojných oviec sa 
podrobne pozrieme nabudúce. Bude tomu ve-
novaný článok v nasledujúcom čísle časopisu 
Chovu oviec a kôz.

Tento článok bol realizovaný v rámci pro-
jektu výskumu a vývoja f inancovaného zo 
zdrojov MPaRV SR, v rámci projektu CEGEZ č. 
26220120042, APVV-0458-10 a z prostriedkov 
projektu MZE 0002701404.

Tabuľka: Priemerné hodnoty základných ukazovateľov a ich ekonomické váhy pre plemeno 
zošľachtená valaška (v € na jednotku ukazovateľa/bahnicu/rok)

Ukazovateľ Priemerná hodnota Ekonomická váha

Produkcia mlieka za dojnú periódu (kg/150 dní) 101 0,985

Obsah tuku v mlieku (%) 7,59 3,346

Obsah bielkovín v mlieku (%) 5,76 7,120

Živá hmotnosť jahničiek pri narodení (kg) 3,40 0,854

PDP od narodenia do odstavu (g/deň) 208 0,039

Živá hmotnosť bahníc v dospelosti (kg) 50 - 0,560

PDP jahničiek v odchove (g/deň) 135 - 0,056

Produkcia vlny (kg/barana/rok) 5,0 0,451

Oplodnenosť jariek (%) 92,8 0,536

Oplodnenosť bahníc (%) 83,9 1,121

Priemerná veľkosť vrhu na obahnenie (jahniat) 1,21 20,759

Prežitie jahniat pri narodení (%) 96,6 0,256

Prežitie jahniat od narodenia do odstavu (%) 98,6 0,302

Produkčná dĺžka života bahníc (rok) 3,59 13,884

Produkcia 
mlieka
36 %

Tuk 2 %

Veľkosť  
vrhu 9 %

Produkčný
vek        

14 %

CVŽV Nitra, 2013

Ostatné 
ukazovatele 

17%Oplodnenosť
bahníc      

19%

Bielkoviny 
3%

Graf:  Relatívne ekonomické váhy ukazovateľov (%) pre plemeno zošľachtená valaška
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Budúcnosťou miestnej sociálnej a ekono-
mickej udržateľnosti je obnovenie krátkych 
dodávateľských reťazcov potravín, šetrných 
k prírode, podporujúce miestnu a regionálnu 
spotrebu.

Ide o rôzne formy miestnych a regionálnych 
sústav a komunít, kde sú :
• spotrebitelia súčasne výrobcami potravín
• priame partnerstvá medzi výrobcom a spot-

rebiteľmi
• predaje na miestnych farmárskych trhoch 

a priestoroch na farmách
Pre podporu rozvoja a udržateľnosť miest-

nych sústav a komunít je potrebné zjednodušiť 
prístup k činnosti a filozofia samosprávnych 
mechanizmov, odbúranie byrokracie a kon-
trolnej administratívy, ktorá tvorí bariéru pre 
rozvoj týchto iniciatív. Transformácia veľkých 
poľnohospodárskych podnikov a prístup vlast-
níkov k pôde je bezpochyby nevyhnutným kro-
kom k rozvoju vidieka a možnostiam jeho roz-
voja. V porovnaní s vyspelými krajinami má SR 
neporovnateľne väčšie poľnohospodárske pod-
niky, čo sťažuje realizáciu opatrení na údržbu 
a ochranu vidieka ako aj možnosti rozvoja 
zamestnanosti. Vidiek je priestor mimo mest-
ského osídlenia tradične zameraný na poľno-
hospodárstvo. Dedina je sídlo, kde prevažuje 
poľnohospodársvo a primárna výroba potravín. 
Zmenami vidieka a dediny je ohrozená pôvod-
ná funkcia a ekonomická stabilita prostredia 
a jeho vyľudňovanie.

Poľnohospodárska pôda je kapitál, ktorý 
sa nebude rozmnožovať a preto jej zabera-
nie a predaj na nepoľnohospodárske činnosti 
ohrozuje potravinovú bezpečnosť a udržateľ-
nosť vidieckeho rozvoja. Význam poľnohospo-
dárskej pôdy musí byť zachovaný aj z dôvodu 
jej primárnej funkcie produkcie biomasy, fil-
trácie, neutralizácie, udržiavania ekologic-
kého a genetického potenciálu. Je potrebné 
zachovať využívanie poľnohospodárskej pôdy 
tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita 
územia a bola zachovaná funkčná spätosť prí-
rodných procesov v krajinnom prostredí.

Navrhované definície :
miestna potravinová skupina – obcou regis-

trovaná fyzická osoba alebo skupina fyzických 

osôb, ktorá vykonáva poľnohospodársku prvo-
výrobu, spracovanie vlastných prvotných pro-
duktov na výrobu potravín a ich uvádzanie na 
trh priamo na mieste konečnému spotrebiteľo-
vi alebo na miestne trhovisko alebo do vlastnej 
miestnej prevádzkarne

rodinný poľnohospodársky podnik – obcou 
registrovaný nezávislý hospodársky subjekt, 
ktorého predmetom podnikateľskej činnos-
ti je vlastníkmi a ich rodinnými príslušníkmi 
vykonávaná poľnohospodárska prvovýroba, 
spracovanie vlastných prvotných produktov 
na výrobu potravín z a ich uvádzanie na trh 
priamo konečnému spotrebiteľovi, miestnom 
trhovisku alebo vlastnej miestnej prevádzkarni 
a zabezpečuje touto činnosťou príjem hlavne 
pre členov domácnosti vlastníka 

samozásobiteľský poľnohospodársky pod-
nik – obcou registrovaná činnosť samosprávnej 
potravinovej sústavy ako súčasť poľnohospo-
dárskeho podniku, ktorého predmetom čin-
nosti je poľnohospodárska prvovýroba, výroba 
potravín z nej a súkromná domáca spotreba 
členmi a ich rodinnými príslušníkmi 

činnosť pre potrebu tejto aktivity je priestor 
farmy registrovaný obcou, kde sa na potraviny 
môžu spracovávať len vlastné produkty prvo-
výroby a uvádzať na trh len potraviny spraco-
vané z vlastných produktov prvovýroby, pre-
vádzkareň musí byť vybavená tak, aby nebolo 
prítomné riziko pre bezpečnosť potravín

miestna potravinová skupina, rodinný poľ-
nohospodársky podnik, samozásobiteľský poľ-
nohospodársky podnik, môžu dodávať potra-
viny spracované z vlastnej činnosti prvovýroby 
na miestne trhovisko v katastri obce, ktorá čin-
nosť registrovala a na miestne trhovisko obce, 
ktorá organizuje registrované farmárske trhy 
a vzdialenosť od hranice katastra obce, ktorá 
činnosť registrovala nie je viac ako 50 km a po-
travina dodaná priamo konečnému spotrebi-
teľovi na jeho priamu objednávku nemení svoj 
charakter 

Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť po-
sudzovanie všetkých aspektov reťazca spraco-
vania potravín a nesú trestnoprávnu a občian-
skoprávnu zodpovednosť za produkty.

Pokiaľ je to potrebné, tak je možno uva-

žovať o registrácii v systémoch kvality spolo-
čenstva ( CHOP, CHZO, ZTŠ ) ale aj plánované 
horský výrobok alebo miestny potravinový vý-
robok, prípadne osobitné schémy kvality a ich 
možná podpora.

Potravinové právo sa nevzťahuje na súk-
romné domáce použitie a súkromnú domácu 
spotrebu.

Každý, kto umiestňuje potraviny na trh za 
účelom predaja alebo bezodplatne je potravi-
nárskym podnikom.

Konečný spotrebiteľ znamená posledného 
spotrebiteľa potravín, ktorý nevyužíva potra-
viny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej pre-
vádzky alebo činnosti.

Pre potrebu priameho potreba primárnych 
produktov alebo primárnej výroby nie je potreb-
ná schválená alebo registrovaná prevádzkareň:
• obilniny a ich zber a sušenie
• ovocie a zelenia, jej umývanie, odstraňova-

nie listov a triedenie
• bylina a ich zber a sušenie
• zvieratá produkované a chované na farme
• včelárske činnosti a chov včiel
• med zbieraný a balený v priestoroch držite-

ľa včelstiev
• dojenie a skladovanie mlieka na farme
• produkcia a zber vajec v priestoroch výrobcu
• produkcia zvierat pred zabitím
• rybolov, zabitie, vykrvenie, vypitvanie a od-

stránenie plutiev, chladenie a balenie do 
priameho obalu

• zber divo rastúcich produktov, húb, bobuľo-
vitých plodín a slimákov

• manipulácia, preprava a skladovanie pri-
márnych produktov na farme

• preprava živých zvierat na bitúnok
Prvotnými produktmi nie sú červené mäso, 

produkty rybolovu, ktoré sú výsledkom ´ďalšej 
manipulácie, príprava štiav, syra, krájanie a lú-
panie zeleniny, balenie a triedenie vajec a pod.

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho 
podniku musí zaviesť vysledovateľnosť. Pre 
potrebu krátkych potravinových reťazcov je 
prvoradé, aby spotrebiteľ vedel identifikovať 
dodávateľa a určiť pôvod potraviny. Konečné-
ho spotrebiteľa nie je potrebné pre potrebu vy-
sledovateľnosti identifikovať.

Potraviny musia mať označenie alebo etiketu.

Priestor pre spracovanie vlastných pro-
duktov prvovýroby musí byť bez biologického, 
mikrobiologického, fyzikálneho a chemického 
rizika pre potraviny, podlahy a steny musia byť 
umývateľné a dezinfikovateľné, stropy nemôžu 
kontaminovať priestory alebo potraviny. Musí 
byť dostupná pitná voda a vyhovujúce sociálne 
zariadenia.

Aktuálna situácia pre predaj z dvora 
na slovensku

Spoločná poľnohospodárska politika si vyžiada 40% rozpočtu EÚ a venuje sa jej 60% le-
gislatívy EÚ. Opakujúce sa krízy z prebytkov mlieka, masla, obilnín, vína a špekulácií s komo-
ditami viedli k prehodnoteniu cieľov SPP. Poľnohospodárstvo sa stalo strategickým odvetvím 
v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou ( dostatkom potravín ) a bezpečnosťou potravín ( ich 
nezávadnosťou ). Stále väčším problémom sa stávajú spravodlivé príjmy pre poľnohospodá-
rov, zabezpečenie udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov a ochrana pred destabilizáciou 
cien potravín. Ako dôsledok kolektivizácie a družstevného spôsobu hospodárenia má SR príliš 
rozsiahle poľnohospodárske podniky čo spôsobuje ich úpadok a závažné environmentálne dô-
sledky. Nová SPP má snahu podporovať ozelenenie ekologické postupy a ozelenenie, rodinné 
a malé poľnohospodárske podniky ako aj uľahčiť prístup mladým ľuďom k farmárčeniu.

NAPÍSALI NÁM
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KLUB PÔVODNEJ VALAŠKY PRI ZCHOK

Ing. Pavol Gúgľava
ZCHOK na Slovensku-družstvo, Banská Bystrica

Už dlhšie som sa chystal na návštevu k jed-
nému z členov tohto klubu a k najväčšiemu cho-
vateľovi pánovi Vladimírovi Magnovi z Ponickej 
Lehôtky. Napokon sme sa dohodli aj s Doc. Ko-
číkom a prepadli sme ho ráno pri kŕmení oviec.

Vlado Magna má najväčší šľachtiteľský chov 
plemena pôvodná valaška. Spolu má v plemen-
nej knihe zapísaných 93 bahníc, 7 kmeňových 
baranov, na zaradenie má pripravených 55 ja-
riek a na nákupný trh v tomto roku pripravuje 6 
plemenných baránkov.

Zvieratá sú teraz v zime ustajnené v dvoch 
maštaliach. V jednej sú oddelene jarky a barany 
a v druhej sú bahnice aj s jahňatami. Gazdu sme 

Okolie priestoru na spracovanie vlastných 
produktov prvovýroby na potraviny nesmie byť 
zdrojom prachu, zápachu, nečistoty, hmyzu 
a hlodavcov.

Potraviny na spracovanie vlastných produk-
tov prvovýroby musia pochádzať z vlastnej čin-
nosti farmára.

Prevádzkovateľ malého poľnohospodárske-
ho podniku, rodinného podniku alebo samo-
zásobiteľského poľnohospodárskeho podniku 
môže dodávať svoje produkty aj do miestnych 
školských, sociálnych, zdravotníckych a ve-
rejných zariadení ako zákazku na priamu ob-
jednávku konečného spotrebiteľa, skupiny 
spotrebiteľov a/alebo členov samosprávnej 
potravinovej sústavy. 

Prevádzkovateľ z vlastného priestoru na 
spracovanie svojich produktov prvovýroby ne-
smie ďalej dodávať potraviny iným prevádzkar-
niam ani ich umiestňovať na trh inou formou, 
ako je priamy predaj konečnému spotrebiteľovi 
alebo podávanie pokrmov z nich pripravených 
konečnému spotrebiteľovi na mieste 

Konečný spotrebiteľ môže takto nakúpené 
potraviny použiť len na domácu spotrebu.

Priestor pre potrebu spracovania vlastných 
produktov prvovýroby na potraviny, predáva-
ných priamo konečnému spotrebiteľovi by mala 
registrovať obec podobne ako SHR.

Ak farmár vyprodukuje vedľajšie živočíš-
ne odpady, podlieha povinnostiam právnych 
predpisov, ktoré ale nezahŕňajú :
• surové mlieko, mledzivo a výrobky z nich, 

ktoré sa získavajú, skladujú, odstraňujú 
alebo používajú na farme pôvodu a pridáva-
jú sa do pôdy bez spracovania v prípade su-
rového mlieka, vodu a mledziva a produktov 
z nich odvodených

• kuchynský odpad ak nie je určený na kŕme-
nie

• surové krmivo pre spoločenské zvieratá po-
chádzajúce z vlastných predajní, v ktorých 
sa spracovanie prvotných produktov na 
výrobu potravín vykonáva výlučne s cieľom 
zásobovania konečného spotrebiteľa

• surové krmivo pre spoločenské zvieratá zo 
zvierat zabitých na farme pôvodu na súk-
romnú domácu spotrebu 

Základom pre rozvoj predaja z dvora by sa 

mali stať miestne potravinové sústavy. Ide 
o výrobu a predaj potravín na miestnej a regi-
onálnej úrovni, spájajúcich prvovýrobcov so 
spotrebiteľmi a miestnym alebo regionálnym 
hospodárstvom.

Ide o štruktúru od úrovne poľnohospodár-
skeho podniku po medziregionálnu úroveň 
vrátane výroby a spracovania potravín, mar-
ketingu a propagácie, označovania, zapojenia 
spotrebiteľa a spoločnosti, dodávania súvisia-
cich verejných statkov, distribúcie a prepravy, 
opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti 
potravín, aspektov, ktoré sa týkajú nakladania 
s odpadom a energetiky, a odbornej prípravy 
a vzdelávania.

Prispievajú k miestnej resp. regionálnej 
stratégii rozvoja vidieka.

Miestne potravinové výrobky sa predávajú 
spotrebiteľovi prostredníctvom najkratšieho 
možného reťazca, ktorý nezahŕňa viac než: 
výrobcu alebo miestne zriadenú výrobnú orga-
nizáciu, stranu alebo spoločenstvo strán, ktoré 
sú zodpovedné za zosúladenie dodávky a dopy-
tu a spotrebiteľa.

Autor: MVDr. Ján Marton

Z Klubu pôvodnej valašky pri ZCHOK
Vážení čitatelia, ako ste už boli obozná-

mení v predchádzajúcich číslach nášho ča-
sopisu, pri našom zväze bol založený Klub 
chovateľov plemena pôvodná valaška. Tento 
klub má teraz už 8 členov, z toho 2 šľachti-
teľské chovy a v plemennej knihe zapísaných 
už 225 bahníc. Teší ma, že stále stúpa záujem 
o chov tohto nášho pôvodného plemena a pri-
búdajú nám noví chovatelia. Preto si myslím, 
že vďaka práci klubu pod vedením jeho pred-
sedu Doc. Kočíka sme úspešne začali cestu za 
záchranou pôvodnej valašky, ktorá bola u nás 
už na vyhynutí. 

Dávid s jahňaťom
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zastihli pri práci aj so synom Dávidom. Popoze-
rali sme si zvieratá, naozaj bolo na čo pozerať. 
Zvieratá sú vo výbornom stave, prítulné, je vi-
dieť že sa s nimi dobre zaobchádza. Na jahňatá 
je radosť sa pozrieť. Vlado sa popritom sťažu-
je na kvalitu kŕmnej zmesi ČOJ, ktorú kupuje 
z poľnonákupu. Potom sme sa posadili ku káve 
a tiež bolo aj o čom debatovať. Keby bolo času, 
tak by sme vydržali aj do večera.

Vlado má do budúcnosti veľké, ale reálne 
plány. Už v tomto roku chce zariadiť klasický sa-
laš. Za tým účelom chce zlúčiť do jedného stáda 
asi 250 dojných oviec, okrem svojich aj od os-
tatných chovateľov z obce a zamestnal aj dvoch 
ľudí. Dojiť budú ručne. Na budúci rok chce začať 
aj s kontrolou mliekovej úžitkovosti. Pôvodne 
plánoval ovce iba dojiť a mlieko predávať, ale 

nepodarilo sa mu zohnať odberateľa. Takže si 
musel narýchlo vybudovať výrobňu syra a zo-
hnať všetok potrebný riad. Do konca marca by 
mu mali doviezť aj objednanú kolibu na košiar. 
Chce sa pustiť aj do výroby klasických výrobkov 
ako sú oštiepky, parenice a hlavne žinčice po 
ktorej je dopyt. 

V blízkej budúcnosti chce Vlado chov výraz-
ne rozšíriť a to až na 500 kusov bahníc. Vybral 
si z pozemkového fondu pôdu, ktorá patrila 
ešte jeho prastarým rodičom a na tej pôde, asi 
7 km od obce leží opustená maštaľ, ktorú chce 
využívať na zimné ustajnenie oviec. Na to všet-
ko bude potrebné veľa práce, ale aj investícií, 
ale Vlado sa roboty nebojí, veď mu pomáha aj 
syn, ktorý už v mladom veku si zastane robotu 
za chlapa.

Na záver iba toľko, odchádzali sme aj s Doc. 
Kočíkom s veľmi dobrými pocitmi. Stretnúť 
v dnešnej dobe takých ľudí ako Vlada Magnu aj 
jeho rodinu je vzácnosť. Nepozerá sa na všetko 
iba cez peniaze, ale chce niečo vybudovať. Tre-
ba ho dať za príklad všetkým, ktorí nadávajú na 
všetko možné a sťažujú sa na to, ako sa niečo 
nedá. Vlado hľadá spôsoby ako sa to dá.

Popri robote v hore stíha aj ovce. Pravdaže 
by to nešlo bez podpory rodiny. Teší ho, že stú-
pa popularita valašky aj u ostatných chovate-
ľov. Keby si nechcel nechať tohoročné jahničky 
na rozšírenie vlastného chovu, tak už má na 
každú aj piatich kupcov. Ostáva už iba gazdovi 
a jeho rodine popriať veľa zdravia, aby ich neo-
pustilo to presvedčenie a zápal ktoré ich spre-
vádzajú a veľa úspechov.

Kmeňové plemenné barany

Pekné jahňatá Plemenné bahnice a jahňatá Plemenné bahnice

Plemenné jarky Prítulné jahňa
Zľava Dávid Magna, Vladimír Magna, Doc. Karol 
Kočík

Kobyla plemena percheron Mladé plemenné barany na tohoročný trh
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Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku - družstvo

Za posledné roky sme v chove 
oviec na Slovensku zaznamenali 
aj znepokojujúce fakty. Napriek 
pomerne stabilnej situácie v počte 
bahníc, výrazne klesá produkcia 
plemenných baranov na Sloven-
sku. Kým v roku 2007 bolo na Slo-
vensku zaradených do plemenitby 
1712 plemenných baranov, v roku 
2012 to bolo len 1202 plemen-
ných baranov. Pokles je spôsobe-
ný aj celosvetovou ekonomickou 
krízou, ktorá mala vplyv aj na trh 
s plemennými zvieratami. Pokles 
odbytu, kúpyschopnosť chovateľov 
znížila záujem producentov o pro-
dukciu hlavne plemenných bara-
nov. Nemalou mierou sa na poklese 
domácej produkcie plemenných 
baranov podpísal aj import zo za-
hraničia, hlavne z Českej republi-
ky. Producenti z Českej republiky 
využívajú domácu štátnu podporu 
na produkciu a držbu plemenníkov, 
takže na trhu ponúkajú barany za 
nižšie ceny, ako môžu ponúknuť 
naši domáci producenti. Toto vy-
tvára nevýhodné trhové podmien-
ky pre slovenských producentov.

Ďalším vážnym problémom 
je výrazný pokles stavov bahníc 
našich národných plemien oviec. 
Súčasťou poľnohospodárskej poli-
tiky každého štátu je ochrana ge-
nofondu ohrozených živočíšnych 
a rastlinných druhov. V prípade 
chovu oviec sa ku kritickej hrani-
ci 10 000 ks čistokrvných samíc 
približujú naše národné plemená 
cigája a zošľachtená valaška. Prí-
činou je ekonomický tlak na inten-
zifikáciu chovu oviec, znižovanie 
mzdových nákladov, pokles za-
mestnanosti. Tradičný chov našich 
národných plemien a jeho vplyv 
na zamestnanosť je preto určite 
opodstatnený.

Podmienkou udržania a zvy-
šovania genetického potenciálu 
našich plemien je cieľavedomá 
šľachtiteľská práce, ktorá je ná-
ročná hlavne na vyšší počet kvali-
fikovaných pracovníkov. V posled-
nom období chovatelia strácajú 
záujem o chov čistokrvných ple-

menných oviec našich národných 
plemien, keďže ich chov je menej 
ekonomicky výnosný, ako špeciali-
zovaných plemien. V nasledujúcej 
tabuľke je uvedený vývoj stavov 
bahníc našich národných plemien 
za posledných 10 rokov. Čísla sú 
alarmujúce. Je potrebné si uve-
domiť, že udržanie genetických 

zdrojov našich národných plemien 
je do budúcnosti predpokladom 
väčšej kreativity slovenského cho-
vu oviec pre nové šľachtiteľské 
programy.

Pre chov oviec vedieme v sú-
časnosti 19 plemenných kníh a to 
pre plemená askánske merino, 
berrichone du cher, bergschaf, ci-

Ovce

Všetky zapísané Z toho žijúce Počet chovov 

v PKbahnice barany spolu bahnice barany spolu

k 31.12.2012 122727 11227 133954 36870 3508 40378 123
 
Kozy

Všetky zapísané Z toho žijúce Počet chovov 

v PKkozy capy spolu kozy capy spolu

k 31.12.2012 3347 253 3600 1145 81 1226 34

Správa o činnosti úradu plemenných kníh 
oviec a kôz za rok 2012

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo, so sídlom 
v Banskej Bystrici, ako uznaná chovateľská organizácia je poverená 
vedením plemenných kníh oviec a kôz. 

Každá plemenná kniha má dva oddiely, hlavný oddiel A(plemenná 
kniha – ďalej PK), v ktorom sú evidované čistokrvné plemenné ovce 
a kozy a príloha PK (oddiel B- Plemenný register –ďalej PR), v ktorom 
sú evidované krížence našich uznaných a povolených plemien. Vede-
nie plemenných kníh sa riadi štatútom PK schváleným predstaven-
stvom ZCHOK.

Do plemennej knihy možno zapísať zvieratá, ktoré spĺňajú pod-
mienky uvedené v štatúte PK a chovateľ pošle na ZCHOK vyplnenú pri-
hlášku do PK. Týmto sa zaväzuje dodržiavať podmienky uvedené v šta-
túte PK. Po poslaní prihlášky do PK je chov zaevidovaný pod vlastným 
registračným číslom.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame počty oviec a kôz zapísaných 
v PK k 31.12.2012 a počty novozapísaných oviec a kôz za r. 2012.

Počet novozapísaných oviec a kôz do oddielov plemenných kníh A1, A2, A3, B1, B2, B3 za rok 2012

novozapísané ovce (ks) novozapísané kozy (ks) novozapísané ovce 

a kozy spolu (ks)barany bahnice spolu capy kozy spolu

3007 13680 16687 35 471 506 17193

 
 

PO TY BAHNÍC A BARANOV ZAPÍSANÝCH DO PLEM.KNIHY K 31.12.2012 
PREH AD POD A STUP A A ODDIELU PLEM.KNIHY 

 
 
          BAHNICE 
                    
                                                                         
                           1.stupe        2.stupe        3.stupe         
                                                                         
           oddiel A         19273          23855          63871         
                                                                         
           oddiel B          3356           3052           9320         
                                                                         
 
         Celkom po et bahníc zapísaných do PK :           122727 
 
          BARANY 
                   
                                                                         
                           1.stupe        2.stupe        3.stupe         
                                                                         
           oddiel A          3242           2054           4516         
                                                                         
           oddiel B           413            241            761         
                                                                         
 
         Celkom po et baranov zapísaných do PK :           11227 
 
 
         Spolu po et bahníc a baranov zapísaných v PK :   133954 
                                      z toho žijúcich :    40378 
                                           nežijúcich :    93576 
 
       ----------------------------------------------------------------- 
 
        Za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012 : 
 
                     po et zapísaných zvierat:  bahníc  :   8847 
                                                baranov :   1878 
                                                ---------------- 
                                                spolu   :  10725 
 
                     po et zaregistrovaných chovov      :     10 
 
 
        Za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 : 
 
                     po et zapísaných zvierat:  bahníc  :  13680 
                                                baranov :   3007 
                                                ---------------- 
                                                spolu   :  16687 
 
                     po et zaregistrovaných chovov      :     15             
 

Z ČINNOSTI ZVÄZU
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Šľachtiteľská rada pre ovce a kozy( ďalej 
ŠR) Zväzu chovateľov oviec a kôz na Sloven-
sku - družstvo pracovala v zmysle Štatútu ŠR 
schváleného Predstavenstvom ZCHOK dňa 
21.5.1999.

Prvé (riadne) zasadnutie Šľachtiteľskej 
rady pri ZCHOK na Slovensku v roku 2012 sa 
konalo dňa 15.2.2012 v Banskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnený: Ing. D. Apolen 
Dodatočne (z dôvodu snehovej kalamity) 

ospravedlnení: Doc.RNDr.M.Margetín,PhD., Ing. 
Anton Čapistrák, Ing. Martina Rafajová, PhD.

Program : 
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia opatrení z posledného za-

sadnutia ŠR
3. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
4. Prerokovanie nového systému hodnotenia 

kôz a oviec (vresová ovca, ouessant)
5. Prerokovanie systému hodnotenia SDO
6.  Rôzne
7.  Záver

Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július 
Šutý, ktorý privítal prítomných členov Šľach-
titeľskej rady pri ZCHOK. Súčasne privítal Ing. 
Milana Petroviča, ktorý bol na základe rozhod-
nutia Predstavenstva ZCHOK Predsedom Pred-
stavenstva ZCHOK menovaný za riadneho člena 
ŠR ako zástupca chovateľov kôz.

ŠR na svojom zasadnutí dňa 15.2.2012 
prijala nasledovné uznesenia a opatrenia:

1.  ŠR, po zapracovaní pripomienok, schvaľu-
je systém hodnotenia pre plemená vresová 
ovca a ouessantská ovca podľa návrhu Ing. 
Apolena. Systém hodnotenia je potrebný 
doplniť do bonitačného kľúča oviec. Uvede-
né plemená, vzhľadom na svoje špecifiká, 
budú do bonitačného kľúča zaradené samo-
statne.
Termín: operatívne 

Zodpovedná: Ing. M. Rafajová, PhD.

2.  ŠR schvaľuje Ing. Dušana Apolena ako ga-
ranta za šľachtenie v novouznanom ŠECH 
Agrodružstvo Turňa (MxLC). Garant vypra-
cuje pre daný chov individuálny šľachtiteľ-
ský program.
Termín: operatívne 

Zodpovedný: Ing. Apolen

3. ŠR sa uzniesla, že zmeny v systéme hod-
notenia v zmysle uznesenia ŠR č. 20 z 14.-
15.11.2011 budú realizované od r. 2013 
u zvierat narodených v r. 2012.

4.  ŠR berie na vedomie:
a)  Žiadosti o zrušenie štatútov ŠCH a vyrade-

nie chovov z registra chovov PK:
-  Agrofarma spol. s.r.o., Nálepkovo – stá-

do801 010 101 – plemeno ZV
-  PD v Párnici – stádo 503 516 010 - plemeno 

ZV
-  NOFA, Ing. Norber t Fassinger – stádo 

703 008 373 - plemeno SF
-  Ing. Ján Janečko, Spišská Nová Ves – stádo 

810 702 071 - plemeno ZV
c)  Rozhodnutia MPRV SR o uznaní štatútov 

ŠCH:

-  AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš – ple-
meno ZV

-  Agrostrážov spol. s.r.o., Zliechov – plemeno 
BG

-  PD Belá – Dulice - plemeno LC

5.  ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH a vyra-
denie chovov z registra chovov PK:

-  Ing. Jozef Taraba, AGRI-CONSULTIG – stádo 
207 825 002 – plemeno T

-  IPEC-Agro, s.r.o., Malá Franková – stádo 
703 018 375 – plemeno CH

-  AGROČIRĆ a.s., Čirč – stádo 710 502 257 - 
plemeno ZV

6. ŠR schvaľuje vykonanie uznávacích konaní 
na žiadosť chovateľov o uznanie štatútov 
RCH:

-  Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďaš, 094 
31 Ďurďoš – RCH oviec plemena cigája

-  Kozia farma Trávnica, Pod Pasienkami 349, 
941 46 Trávnica - RCH kôz plemena AN

-  Martin Bagar-SHR, farma Etelka, Pod Čelom 
232, 922 11 Prašník - RCH kôz plemena BKK

-  Ján Fečko, 090 31 Kolbovce 31 - RCH oviec 
plemena lacaune

-  Farma Slobody, Jekaterina Aleksejevna, 
Slobody 440/72, 962 61 Dobrá Niva - RCH 
kôz plemena AN
Predseda ŠR vymenuje hodnotiace komisie 

operatívne.
Termín: operatívne 
Zodpovední: Ing. Šutý, menovaní predsedo-

via komisií

7.  Vykonať zmeny zápisov v PK u novouzna-
ných ŠCH a RCH a vyradenie z registra 

Správa o činnosti Šľachtiteľskej rady pre ovce a kozy 
pri ZCHOK na Slovensku – družstvo za rok 2012

gája, charollais, ile de france, lacaune, merino, 
nemecká čiernohlavá ovca, oxford down, oues-
santská ovca, romanovská ovca, romney mar-
sh, suffolk, texel, valaška (pôvodná valaška), 
východofrízska ovca, vresová ovca a zošľachte-
ná valaška.

Pre chov kôz vedieme 4 plemenné knihy 
a to pre plemená biela koza krátkosrstá, hnedá 
koza krátkosrstá, búrska koza a anglonúbijská 
koza.

Registrácia nových chovov do plemennej 
knihy sa vykonáva na základe rozhodnutia 
Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK. V r. 2012 bolo 
zaregistrovaných 15 nových chovov oviec a 8 
nových chovov kôz.

Podrobné informácie nájdete na www.zchok.sk

Prehľad o vývoji stavov čistokrvných oviec plemien cigája a zošľachtená valaška zapísaných 
v plemenných knihách ako žijúce (k 31.12. sledovaného roku).

cigája zošľachtená valaška

rok bahnice
 stavy v %

porovnané z r. 2003
bahnice

stavy v %

porovnané z r. 2003

2003 13130 100 24237 100

2004 12728 96,9 24786 102,3

2005 12589 95,9 23254 95,9

2006 12234 93,2 21439 88,5

2007 12491 95,1 20309 83,8

2008 12381 94,3 18361 75,8

2009 11400 86,8 16453 67,9

2010 11440 87,1 15896 65,6

2011 10602 80,7 13578 56,0

2012 10450 79,6 12135 50,0
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chovov stáda, u ktorých bol v zmysle roz-
hodnutia MPRV SR zrušený štatút ŠCH resp. 
v zmysle rozhodnutia ŠR štatút RCH.
Termín: operatívne 

Zodpovedný Ing. Šutý

8.  ŠR odročuje žiadosť firmy NOFA – Ing. Nor-
bert Fassinger o prehodnotenie systému 
výkonu kontroly úžitkovosti na najbližšie 
zasadnutie ŠR

9.  ŠR berie na vedomie žiadosť Ing. J.Ková-
ča, Žarnovická Huta 87, 966 81 Žarnovica 
o vystavenie slovenského POP na importo-
vaného capa (CZ 04020 078). Vystavenie 
slovenského POP je podmienené posúdením 
capa. ŠR zaväzuje Doc. Ing.E. Gyarmathyho 
ako zodpovedného pracovníkovi SZCH Bra-
tislava a člena VK pri MPRV SR, aby u me-
novaného chovateľa (člena SZCH) vykonal 
posúdenie importovaného capa. Ak roz-
hodne, že zviera je spôsobilé pre produkciu 
plemenného materiálu na úrovni ŠCH, je 
potrebné, aby poslal písomné stanovisko 
(vrátane hodnotenia a kópie českého POP) 
predsedovi ŠR a s rozhodnutím oboznámil 
menovaného chovateľa. V tom prípade bu-
de na capa vystavené slovenské POP.

10.  ŠR odročuje - prehodnotenie (resp. potvr-
denie) štatútu šľachtiteľsko – experimen-
tálneho chovu oviec plemien M x IF spojené 
s obhliadkou stáda chovateľa na základe 
uznesenia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK č. 9 
zo dňa 16.11.2010 u chovateľa MVDr. Jozefa 
Malčeka, 98001 Rimavské Jánovce 386 – na 
jeseň 2012.

11.  ŠR schvaľuje návrh , aby predseda ŠR v prí-
pade riešenia akútnych problémov agendy 
ŠR mal možnosť s členmi ŠR komunikovať 
telefonicky a elektronicky a prijať rozhod-
nutie podľa názoru väčšiny členov ŠR, bez 
zvolávania mimoriadneho zasadnutia ŠR

Druhé (mimoriadne) zasadnutie Šľachti-
teľskej rady pri ZCHOK na Slovensku v roku 
2012 sa konalo dňa 29.3.2012 v Žiline.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program :
1. Otvorenie
2. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
3. Prerokovanie požiadavky na zmenu systému 

výkonu KÚ oviec – predkladateľ návrhu Ing. 
N. Fassinger, firma NOFA

4. Prerokovanie nového systému hodnotenia 
kôz – predkladatelia návrhov: Ing. M. Pet-
rovič, Ing. P. Pajasová

5. Rôzne
6. Záver

Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július 
Šutý, ktorý privítal prítomných členov Šľach-
titeľskej rady pri ZCHOK. Informoval, že mimo-

riadne zasadnutie sa koná na žiadosť chova-
teľov Ing. Fassingera a Ing. Pajasovej. Potom 
odovzdal slovo riaditeľovi PS SR š.p., Ing. P.
Görözdimu, ktorý privítal prítomných na pôde 
PSSR, š.p.

ŠR na svojom zasadnutí dňa 29.3.2012 
prijala nasledovné uznesenia a opatrenia:
1.  ŠR schvaľuje vykonať uznávacie konania na 

žiadosti chovateľov:
a)  Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva HON-

TIANSKE MORAVCE, B. Tablica 87/28, 962 71 
Hontianske Moravce o uznanie štatútu RCH 
oviec plemena suffolk

b)  Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva HON-
TIANSKE MORAVCE, B. Tablica 87/28, 962 71 
Hontianske Moravce o uznanie štatútu RCH 
oviec plemena zošľachtená valaška

c)  Žiadosť SHR Ing. Borisa Baláža, Sklené 356, 
038 47 o uznanie štatútu RCH oviec pleme-
na romney marsh.
Členov hodnotiacich komisií bude predseda 

ŠR menovať operatívne.
Termín vykonania uznávacích konaní: do 

31.7.2012 
Zodpovední: predsedovia hodnotiacich komi-

sií

2.  ŠR odporúča Ing. Fassingerovi, na zákla-
de zmluvného vzťahu s PSSR, š.p., vykonať 
v stáde oviec 6-7 kontrolných meraní a po-
žiadať PSSR š.p. o vykonanie prepočtov na 
150 aj 240 dní a výpočet PH na základe 4 aj 
6 (resp. 7) kontrolných meraniach.

3.  ŠR odporúča Ing. Fassingerovi, na základe 
vzájomnej dohody s PSSR, š.p. vykonávať 
odbery vzoriek na základné zložky mlieka 
tak, aby bola zachovaná metodika prepočtu 
na 150 dní ( možnosť porovnávania v rámci 
populácie plemena)

4.  ŠR odporúča vedeniu ZCHOK osloviť chova-
teľov oviec, aby zaujali stanovisko ku gene-
tickej váhe resp. potreby sledovania ukazo-
vateľa hodnotenia oviec „Intenzita rastu“

5.  ŠR poveruje Ing. M. Rafajovú, PhD., Ing. 
D. Apolena a Ing. A.Čapistráka vypracova-
ním konečnej podoby systému hodnotenia 
kôz plemien HKK, BKK, BU a AN (boni-
tačný kľúč) po zapracovaní pripomienok 
z dnešného rokovania ŠR.
Termín: do 31.5.2012 
 Zodpovední: v texte

6.  ŠR schvaľuje návrh na dočasné prideľova-
nie bodov za mliekovú úžitkovosť v zmysle 
platného bonitačného kľúča pre dojné ovce 
a kozy z importu, ale len v prípade, ak tieto 
údaje nie sú relevantne deklarované kraji-
nou pôvodu. V tom prípade sa bude hodno-
tiť podľa podkladov z krajiny pôvodu. 
Dočasne pridelené body za MÚ budú evido-

vané len pre účely zápisu do plemennej knihy 
a do doby, kým zvieratá nezískajú hodnotenie 

MÚ z výsledkov KÚ na Slovensku.

7.  Ing. Pajasová sa zaviazala doručiť Ing. Šu-
tému, Ing. Rafajovej, PhD. a Ing. Apolenovi 
prepracovanú tabuľku pre parametre MÚ AN 
kôz zosúladenú s plemenným štandardom
Termín: do 30.4.2012 
 Zodpovedná: v texte

Tretie (riadne) zasadnutie Šľachtiteľskej 
rady pri ZCHOK na Slovensku v roku 2012 sa 
konalo dňa 22.8.2012 v Nitre.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program :
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia opatrení z posledných za-

sadnutí ŠR
3. Posúdenie nových žiadostí chovateľov
4. Správa o situácii v chove plemenných kôz 

na Slovensku.
5. Uvedenie nového systému hodnotenia kôz 

do praxe
6. Rôzne.
7. Záver

Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július 
Šutý, ktorý privítal prítomných členov Šľachti-
teľskej rady pri ZCHOK. Súčasne privítal novo-
vymenovaného člena ŠR Ing. Pavla Gúgľavu. 

ŠR na svojom zasadnutí dňa 22.8.2012 
prijala nasledovné uznesenia a opatrenia:

1/2012:
ŠR schvaľuje doplnenie uznesenie ŠR č.6 

z 29.3.2012 nasledovne:
-  hodnota dočasne prideľovaných bodov bu-

de stanovená a doplnená do bonitačného 
kľúča pre zvieratá z importu (tzv. starého 
systému hodnotenia) podľa návrhu pracov-
nej komisie
Termín: 15.10.2012  
 Zodpovední: Ing. M. Rafajová, PhD., 

 Ing. D. Apolen

2/2012:
ŠR berie na vedomie:

-  Rozhodnutie MPRV SR o uznaní štatútu ŠCH 
plemena ile de France chovateľovi Vyso-
koškolský poľnohospodársky podnik SPU, 
s.r.o., Hlavná 561, 95178 Kolíňany

-  Žiadosť o uznanie štatútu ŠCH oviec ple-
mena cigája chovateľa „Ing. Ján Brudňák, 
Koprivnica 26, 086 43“.

-  Žiadosť o uznanie štatútu ŠCH oviec pleme-
na nemecká čiernohlavá chovateľa „AGRO-
SEV, spol. s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva“.

-  Žiadosť o zrušenie štatútu ŠCH oviec pleme-
na cigája chovateľa „AGROSEV, spol. s.r.o., 
Bottova 1, 962 12 Detva“.

3/2012:
ŠR schvaľuje vykonať uznávacie konania na 

žiadosti chovateľov:
-  Žiadosť o uznanie štatútu RCH kôz plemena 
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búrska koza chovateľa „Starohorská vinár-
ska spoločnosť- družstvo, 962 66 Sebechle-
by č. 173“

-  Žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec pleme-
na lacaune chovateľa „Ing. Ján Brudňák, 
Koprivnica 26, 086 43“.

-  Žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec pleme-
na východofrízske chovateľa „Zemjan s.r.o., 
Družstevná 67, 059 01 Spišská Belá“

-  Žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec pleme-
na východofrízske chovateľa „Martin Eliáš, 
Kračúnovce 92, 087 01 Giraltovce 
Členov hodnotiacich komisií bude predseda 

ŠR menovať operatívne.
Termín vykonania uznávacích konaní: do 

30.11.2012
 Zodpovední: predsedovia hodnotiacich 

komisií

4/2012:
ŠR v zmysle uznesenia ŠR č. 2. z 12.11.2009 

schvaľuje uznanie štatútu RCH oviec plemena 
charollais (stádo 505 700 032) chovateľovi 
„AGRO RACIO s.r.o., Liptovský Mikuláš“

5/2012:
ŠR zamietla žiadosť o uznanie štatútu ŠECH 

plemien CxLC chovateľa „Poľnohospodárske druž-
stvo so sídlom v Jarovniciach č. 507, 082 63“. 
Odôvodnenie v texte v bode VI. tejto zápisnice.

Predseda ŠR písomne oboznámi žiadateľa 
s rozhodnutím ŠR.

Termín: operatívne 
 Zodpovedný: Ing. Šutý

6/2012:
ŠR schvaľuje aktualizáciu registra chovov 

v PK k 30.6.2012 predloženú Ing. Šutým

7/2012:
ŠR schvaľuje nový bonitačný kľúč na hod-

notenie kôz s účinnosťou od 1.1.2013. Defini-
tívna verzia bude zverejnená na web stránke 
ZCHOK.

Termín: do 15.10.2012 
 Zodpovední: Ing. M. Rafajová, PhD., 

 Ing. D. Apolen, Ing. Reľovský

8/2012:
ŠR schvaľuje návrat k predchádzajúcemu 

systému hodnotenia podľa fenotypových uka-
zovateľov u málopočetných populácií plemien 
chovaných na Slovensku , tam kde nemajú vý-
povednú hodnotu vypočítané plemenné hod-
noty, s účinnosťou od 1.1.2013.

Podľa tohto hodnotenia budú pre zápis do 
PK hodnotené aj všetky ovce a kozy z importu.

Návrh konkrétnych plemien a chovov vypra-
cuje Doc. RNDr.Margetín,PhD., takto sa budú 
v týchto chovoch hodnotiť aj zvieratá narodené 
v roku 2012 . Doc. RNDr.Margetín,PhD. spracu-
je odborný článok k tejto problematike na zve-
rejnenie na web stránke ZCHOK.

Termín: do 20.11.2012
 Zodpovedný: Doc.RNDr. Margetín, PhD.
9/2012:

ŠR poveruje Ing. Rafajovú,PhD. a Ing. 
Machynovú zmenou programového riešenia 
v programe hodnotenia zvierat v zmysle uzne-
senia 8/2012

Termín: do 31.12. 2012
Zodpovední: v texte

10/2012:
ŠR poveruje Ing. Rafajovú,PhD. a Ing. 

Machynovú zmenou programového riešenia 
v hodnotení kôz v zmysle nového schváleného 
bonitačného kľúča.

Termín: do 31.12.2012 
 Zodpovední: v texte

11/2012:
ŠR schvaľuje zavedenie skratky SD pre ozna-

čenie syntetickej populácie slovenská dojná 
ovca 

12/2012:
ŠR poveruje Ing. Rafajovú, PhD. A Ing. Ma-

chynovú, okrem označovania „SD“ obnovením 
vyznačovania genetických podielov jednotli-
vých plemien na vstupných dokladoch pre po-
treby PK a výstupoch z PK podľa návrhu Ing. 
Šutého (v texte tejto zápisnice bod VI.)

Termín:do 31.12.2012
 Zodpovední: v texte

13/2012:
ŠR odporučila prispôsobiť zoznamy potenci-

álnych matiek plemenného potomstva zmenám 
v systéme hodnotenia.

Termín: do 31.12.2012 
 Zodpovední: Ing. Machynová, Ing. Šutý 

14/2012:
ŠR poveruje Ing. Rafajovú,PhD., Ing. Apo-

lena a Doc.RNDr. Margetína, PhD. spracovaním 
definitívnej verzie bonitačného kľúča oviec 
po zapracovaní aktuálnych zmien, ktoré boli 
schválené na tomto zasadnutí.

Termín: do 15.10.2012
 Zodpovední: v texte

15/2012:
ŠR ukladá Doc.Ing. E. Gyarmathymu, CSc. 

vypracovať zoznam chovateľov SZCH, ktorí sú 
producentmi plemenného materiálu, podľa 
jednotlivých miestnych organizácií SZCH v sú-
časnosti evidovaných v registri chovov PK. 
Chovateľov upozorní, aby si individuálne na 
ZCHOK poslali prihlášku do registra chovov v PK

Termín: do 15.11.2012
 Zodpovedný: v texte

Zasadnutie pracovnej komisie Šľachtiteľ-
skej rady pri ZCHOK konaného dňa 9.10.2012 
v Banskej Bystrici.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program :
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie zmien v súčasnom bonitač-

nom kľúči, 
3. Prerokovanie zmien v súčasných plemen-

ných štandardoch a chovných cieľoch pre 
jednotlivé plemená, ako aj minimálne 
hmotnosti plemenných baranov pri predve-
dení na NT.

4. Rôzne.
5. Záver.

Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július 
Šutý, ktorý privítal prítomných členov Šľachti-
teľskej rady pri ZCHOK.

 
Na zasadnutí pracovnej komisie ŠR boli 

prijaté nasledovné uznesenia a opatrenia:
Podľa zaznamenaných návrhov, ktoré od-

zneli na tomto zasadnutí pripraviť návrh no-
vých bonitačných kľúčov.

Termín: do 31.10.2012
 Zodpovední: Ing. Rafajová, PhD.,
 Ing. Apolen

Podľa odsúhlasených zmien pripraviť návrh 
nových plemenných štandardov a chovných 
cieľov podľa jednotlivých plemien oviec a kôz.

Termín: do 31.10.2012
 Zodpovední: Ing. Rafajová, PhD.
 Ing. Apolen

Vystaviť nové dekréty pre ŠECH, kde bude 
ako plemeno uvedené syntetická populácia 
SDO.

Termín: 31.10.2012
 Zodpovedný: Ing. Šutý

Za rok 2012 počítať plemenné hodnoty za 
úžitkové vlastnosti len u veľkopočetných po-
pulácií.

 Termín: operatívne
 Zodpovedný: RNDr. Margetín, PhD.

Záver:
V roku 2012 Šľachtiteľská rada pri ZCHOK na 

podnet chovateľov schválila viacero zásadných 
zmien hlavne v hodnotení plemenných oviec 
a kôz, platných od 1.1.2013. U oviec u má-
lopočetných populácií bol schválený návrat 
k fenotypovému odhadu plemenných hodnôt, 
u väčších populácií budú naďalej používané 
genetické plemenné hodnoty. V chove kôz je 
zásadnou zmenou prehodnocovanie plemen-
nej hodnoty na základe vlastných výsledkov 
kontroly úžitkovosti hodnotených kôz. Uve-
dené zmeny si vyžadujú zmeny programových 
riešení pri spracovaní a vyhodnocovaní dát 
s kontroly úžitkovosti a hodnotenia zvierat, čo 
sa určite nezaobíde bez drobných technických 
problémov. Dúfame, že pri pochopení zo strany 
chovateľov to úspešne zvládneme. Od našich 
chovateľov očakávame aj ďalšie zmysluplné 
námety.

Podrobné informácie nájdete na www.zchok.sk.

Autor: Ing.Július Šutý, Zväz chovateľov oviec 
a kôz na Slovensku- družstvo
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Blahoželáme!
„30“ Bc. Eugen NAGY – člen ZCHOK družstvo Banská Bystrica 

„40“ MVDr. Patrik KEĽO – člen Predstavenstva ZCHOK

„50“ Ing. Štefan RYBA- riaditeľ Plemenárskych služieb SR, š.p.

„50“ Ing. Ľubomír ŠARO - člen Predstavenstva ZCHOK

„60“ Anton POLÁK – člen ZCHOK družstvo Banská Bystrica

NAPÍSALI NÁM

Ing. František Mach, CSc.
čestný prezident Slovenského zväzu vidieckej 
turistiky a agroturistiky

V tomto roku v spolupráci s občianskym 
združením Pomoc vidieku z Lučenca sa usku-
točnili vzdelávacie podujatia zamerané na 
vidiecku turistiku a agroturistiku, a to v Brati-
slave ,v Humennom a Fričovciach . O odborné 
semináre bol záujem z radov členov SZVTA, ako 
i nových záujemcov o podnikanie vo vidieckej 
turistike a agroturistike na Slovensku. V Ag-
ropenzióne Adam v Podkylave sa v minulom 
roku uskutočnilo valné zhromaždenie SZVTA, 
na ktorom si členovia pripomenuli 20 výročie 
založenia zväzu a zaslúžilým členom odovzdali 
Pamätné listy. V tomto roku sa valné zhromaž-
denie uskutočnilo vo Fričovciach. Súčasne si 
účastníci stanovili úlohy na ďalšie obdobie, 
vymenili skúsenosti z podnikania v náročných 
ekonomických podmienkach.

S radosťou konštatujeme, že pôdohos-
podárstvo a rozvoj vidieka sa stalo jednou 
z priorít programu vlády SR. Všetkým, ktorým 
osobitne záleží na rozvoji vidieckych oblas-
tí a agroturistiky na Slovensku sa tým vytvára 
priestor pre zintenzívnenie a čo najefektív-
nejšie využitie širokého potenciálu vidieckej 
turistiky a agroturistiky v našej krajine. Toto 
odvetvie má prakticky neobmedzené možnos-
ti rozvoja, ktorý vo veľkej miere záleží najmä 
na invenčnosti, cieľavedomosti a spolupráci 
všetkých zainteresovaných. Vidiecky turizmus 
je špecifická forma oddychu a rekreácie blízka 
našej národnej kultúre a mentalite tradične 
úzkej spätosti s prírodou, si nachádza čoraz 
viac vyznávačov a nadšených prívržencov aj 
v dnešnom svete možností cestovania.

SZVTA je organizácia združujúca právnické 
a fyzické osoby, pôsobiace v oblasti vidieka, za 

účelom jeho trvalého rozvoja. Poslaním zväzu 
je najmä: 
• zastupovať záujmy podnikateľov v agrotu-

ristike vo vzťahu k orgánom štátnej správy 
a samosprávy všetkých stupňov, spolupra-
covať pri návrhoch na dotačnú politiku 
v oblasti agroturistiky a vidieckej turistiky

• pomáhať pri ochrane a rozvoji historického 
a kultúrneho dedičstva v oblasti vidieckeho 
turizmu, starostlivosti o kultúrne dedičstvo 
skanzenov

• napomáhať spracovaniu podnikateľských 
zámerov a poskytovať poradenskú pomoc 
podnikateľom v agroturistike a vidieckej 
turistike

• organizovať kurzy, semináre, školenia za-
merané na prenos informácií a nových po-
znatkov pre rozvoj agroturistiky

• vydávať informačný bulletin a katalóg slu-
žieb agroturistiky na Slovensku

• organizovať exkurzie, účasť na výstavách, 
veľtrhoch a iných podujatiach propagačné-
ho charakteru

• sprostredkovať priame obchodné vzťahy 
medzi svojimi členmi aj vo vzťahu k tretím 
osobám

• spolupracovať s inými združeniami a pod-
nikateľskými subjektmi, ktoré majú vzťah 
k cestovnému ruchu

• spolupracovať so zahraničnými zväzmi ag-
roturistiky a zabezpečovať potrebné infor-
mácie

Vo všeobecnosti pod pojmom vidiecky turiz-
mus chápeme využívanie voľného času na vi-
dieku rôznymi rekreačnými činnosťami s mož-
nosťou ubytovania na súkromí, v rodinných 
domoch alebo v účelových komerčných ubyto-
vacích zariadeniach v tomto prostredí. Patria 
sem teda činnosti, ktoré sa približujú k služ-
bám charakterizujúcim cestovný ruch v tomto 
prostredí v spojení s prírodou.

Podľa prezidenta EUROGITES Klausa Ehr-
licha zo Španielska „Vidiecky cestovný ruch 
je definovaný ekonómiou cestovného ruchu 
ako ekonomické využitie vidieckej krajiny, jej 
prírodných zdrojov, kultúrneho dedičstva, 
vidieckeho prostredia, miestnych tradícii 
a miestnych produktov prostredníctvom cer-
tif ikovaných produktov a služieb, ktoré vy-
chádzajú z identity regiónu. Ponúka možnosť 
uspokojenia potrieb návštevníkov a dopytu po 
ubytovacích, stravovacích, doplnkových služ-
bách, zábave a ďalších službách. Podporuje 
miestny trvalo- udržateľný rozvoj , spĺňa náro-
ky modernej spoločnosti na efektívne využitie 
voľného času prostredníctvom novej sociálnej 
solidarity mesta a krajiny.“

Pod pojmom agroturizmus chápeme už-
šiu časť vidieckeho turizmu, ktorý sa spája 
s poľnohospodárskou činnosťou na vidieku. 
Agroturizmus zahŕňa špecifické činnosti agro-
podnikateľov a poľnohospodárskych podnikov 
podľa miestnych ekonomických a prírodných 
podmienok, zameraných na uspokojovanie 
rekreačných potrieb turistov. Do agroturizmu 
môžeme zaradiť praktický všetky činnosti, kto-
ré zabezpečuje podnikateľ – poľnohospodár 
pre uspokojenie potrieb turistov.

Základnou zložkou služieb agroturizmu 
sú ubytovacie a stravovacie služby. Ubyto-
vacie služby predstavujú ubytovanie turis-
tov v podnikových alebo súkromných zaria-
deniach s možnosťou dovolenky v prírode 
a prepojením napríklad na špeciálnu poľno-
hospodársku výrobu ako je vinohradníctvo, 
ovocinárstvo, ovčiarstvo a podobne. Stravo-
vacie služby zabezpečuje poľnohospodár pre 
ubytovaných návštevníkov alebo ďalších turis-
tov, ktorí prichádzajú do regiónu. Ide najmä 
o výrobu a priamy konzum potravín priprave-
ných v miestnych podmienkach. Časť výroby 
potravín sa realizuje priamo vo vlastných ale 
aj cudzích stravovacích zariadeniach a časť vo 
forme polotovarov alebo hotových výrobkov 
v obchodnej sieti.

 Ďalšie doplnkové služby pre turistov na ag-
rofarme môžu byť napríklad :
• organizovanie ochutnávky najkvalitnej-

ších vín , gastronomických špecialít, syrov 
a pod.

• zapojenie turistov do atraktívnych poľno-
hospodárskych prác ako je zber hrozna , ja-
hôd a ovocia , kosenie a sušenie sena a pod.

• jazdecký výcvik na koni, jazda do prírody na 
koňoch alebo konských záprahoch

Vidiecky cestovný ruch
V minulom roku si Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku (SZVTA) 

pripomenul 20 výročie svojho založenia. Za toto obdobie vykonal SZVTA celý rad úspešných 
vzdelávacích podujatí, na ktorých členovia mali možnosť zoznámiť sa s domácimi, ale aj za-
hraničnými skúsenosťami z podnikania vo vidieckom turizme a agroturizme. Najväčšiu po-
zornosť v doterajšej činnosti zväz venoval vydávaniu katalógov zariadenii VT a A a propagácii 
služieb na webovej stránke zväzu. V minulom roku vyšiel po krátkej pauze katalóg ubytovacích 
zariadení členov zväzu, pod názvom „Dovolenka na slovenskom vidieku“. SZVTA je členom Eu-
rópskeho zväzu vidieckej turistiky EUROGITES , so sídlom v Štrasburgu. Prezentácia katalógu 
„Dovolenka na slovenskom vidieku“ sa uskutočňuje na všetkých stredoeurópskych výstavách 
cestovného ruchu, ako napríklad v Prahe, Brne, Bratislave, Viedni, Budapešti, Poznani, Berlíne 
a ďalších metropolách. Ďalšie informácie na www.agroturist.sk
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• zber hríbov alebo lesných plodín, výroba 
lekvárov a pod.

• uspokojovanie špecifických záujmov turis-
tov ako je poľovníctvo, rybárstvo a pod.

• účasť na vidieckych jarmokoch, vinobraní 
a ďalších folklórnych slávnostiach

• poskytovanie ďalších športových ,kultúr-
nych a rekreačných služieb ako lyžovanie 
, turistika ,plávanie, termálne kúpaliska 
a pod.

• ďalšie služby pre turistov na farme pre rodi-
ny s deťmi, dôchodcov, zdravotne postihnu-
tých a pod.
 Rozvoj služieb pre turistov na vidieku má 

predovšetkým tieto prednosti oproti ostatným 
formám cestovného ruchu:
• Využíva existujúci bytový fond na vidieku 

alebo budov, ktoré stratili už doterajšie vy-
užitie

• Vytvára predpoklady ekonomického rozvoja 
daného územia na vidieku

• Napomáha širšiemu rozptylu turistického 
využívania územia

• Nevyžaduje záber nových plôch vo voľnej 
prírode

• Vytvára nové pracovné príležitosti na vidieku
 

Rozvoj agroturistických služieb napomáha 
poľnohospodárskym podnikateľským subjek-
tom vo viacerých smeroch :
• zvyšuje odbyt poľnohospodárskych produk-

tov vo vlastných zariadeniach
• vytváranie nových pracovných príležitostí
• využívanie hospodárskeho potenciálu a prí-

rodných danosti regiónu
• prispeje k osídľovaniu a obnove vidieckych 

sídiel 
• krajinotvorbe , ochrane a údržbe prírody 

najmä v horských a podhorských regiónoch
• ďalšie podporné činnosti na vidieku

Ak chcete podnikať vo vidieckej turistike 
/VT/ a agroturistike /A/, mali by ste zodpo-
vedať na nasledovné otázky:
• Aké máte osobnostné predpoklady pre pod-

nikanie ? 
• Aké máte materiálne podmienky na podni-

kanie v CR ?
• Aké máte finančné zdroje na podnikanie ?
• Máte vlastnú ideu, ktorú chcete realizovať ?
• Absolvovali ste vzdelávanie vo VT a A ?
• Bude Vás Vaša rodina podporovať v podni-

kaní ?
• Ste ochotní prijať cudzích ľudí do svojho 

domu a venovať im starostlivosť ?
• Získali ste skúsenosti s prevádzkou podob-

ných zariadení doma a v zahraničí ?
• Nachádza sa Váš dom v atraktívnom prírod-

nom a kultúrnom prostredí ?
• Má Váš dom príťažlivý vzhľad pre turistov ?
• Je vybavený dom zariadením i pre náročné-

ho turistu ?
• Máte možnosť okrem ubytovania poskytnúť 

aj stravovacie služby ?
• Aké sú možnosti využitia voľného času vo 

Vašom objekte, obci a regióne ?

Využitie podmienok pre vidiecku turisti-
ku a agroturistiku závisí od veľa činiteľov 
• prírodných podmienok 
• ekonomických podmienok
• materiálno – technických podmienok
• úrovne ľudského činiteľa
• kvality poskytovaných služieb
• úrovne príjmov obyvateľstva
• celkových spoločenských podmienok
• iné podmienky

Podmienky rozvoja CR na vidieku ovplyv-
ňuje:
• hustota obyvateľstva
• spôsob využívania pôdy s dominantným po-

stavením 
• poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
• tradičná sociálna štruktúra, kultúrna iden-

tita a 
• dedičstvo
• relatívne nenarušené prírodné prostredie, 

ktoré má 
• vhodné podmienky na vykonávanie rôznych 
• rekreačných aktivít 

Ciele rozvoja agroturistiky v podmienkach 
Slovenska 
• zachovanie tradičného osídlenia vidieka
• využitie materiálnej základne poľnohospo-

dárstva
• doplnkové príjmy poľnohospodárov
• nové pracovné príležitosti
• lepšie zhodnotenie poľnohospodárskych 

produktov
• priamy predaj z roľníckeho dvora
• oživenie kultúrno – historických a remesel-

ných tradícii v regióne

Záujem o aktivity v rámci agroturistiky
• zber lesných plodín, možnosť konzervovania 
• zber liečivých rastlín a ich sušenie 
• rybolov, poľovníctvo
• jazda na koni
• ovčiarska výroba, spracovanie mlieka, syra
• zber ovocia, zeleniny
• vinohradnícka výroba, ochutnávka vín
• chov domácich zvierat
• zber rastlinných produktov, kosenie sena 

 
Silné stránky VT a A

• atraktívne prostredie vidieckej krajiny
• tradičná pohostinnosť vidieckeho obyvateľ-

stva 
• bohaté kultúrne tradície na vidieku
• dostatok voľných pracovných síl
• rozsiahle a málo využívané ubytovacie mož-

nosti
• rozptýlené osídlenie na vidieku
• nízka cena služieb na vidieku
• prístupné poradenské služby
• podpora podnikania zo strany MP SR

rozširujúca medzinárodná spolupráca 

Slabé stránky VT a A
• výstavba veľkých poľnohospodárskych a po-

travinárskych objektov 

•  v rámci obce, nerešpektovanie tradičnej ar-
chitektúry 

• nedostatok informácii o možnostiach využi-
tia voľného času na vidieku 

• nedostatok informácii o potenciálnych 
účastníkoch

• nekoncepčný a individuálny prístup podni-
kateľov VT a A 

• nekoncepčné vzdelávacie programy 
• slabá aktivita profesných zväzov 
• nedostatočná štátna a regionálna politika 

CR
• nedostatok malých rodinných fariem

Ekonomické prínosy vidieckej turistiky 
a agroturistiky
• zvýšenie hrubého domáceho produktu 
• zahraničná výmena obyvateľstva
• zlepšenie príjmov vidieckeho obyvateľstva 
• tvorba nových pracovných príležitosti
• predaj vlastných výrobkov
• rozvoj malého podnikania na vidieku
• zlepšenie infraštruktúry 
• iné /poistenie, daňové príjmy v regióne/ 

Problémy rozvoja CR na vidieku
• nedostatok vlastných zdrojov podnikateľa 

vo VT a A
• nízka kúpna sila domáceho obyvateľstva
• nedokonalý informačný a rezervačný sys-

tém 
• nižšia kvalita služieb
• nedostatočná odborná príprava
• chýba efektívna marketingová činnosť 
• nedostatočná spolupráca samospráva – 

podnikateľ – tretí sektor na obecnej a regi-
onálnej úrovni

• podpora rozvoja kultúry, tradícii, remesiel, 
/mieste akčné skupiny/

• nedostatočná jazyková príprava
• malá podpora obce pre podnikateľov
• nedostatočná propagácia služieb v zahra-

ničí 
• nedostatočná servisná infraštruktúra na 

vidieku
• malá bezpečnosť, kriminalita na Slovensku
• chýbajú typické sedliacke domy ako v za-

hraničí Rakúsku, Nemecku
• chýbajú environmentálne predpoklady pre 

rozvoj CR na vidieku /čističky odpadových 
vôd, zber odpadu apod./ 

Záverom chcem zdôrazniť potrebu úzkej 
spolupráce podnikateľov so samosprávou 
a tretím sektorom. V súčasnosti sa vytvárajú 
nové štruktúry v organizácii cestovného ruchu 
na úrovni krajov a oblastí, bude potrebné, aby 
profesné zväzy vo VT a A úzko spolupracovali 
s novými organizáciami a vytvorili tak lepšie 
predpoklady pre zlepšenie podmienok pod-
nikania na vidieku. SZVTA bude napomáhať 
svojím členom pri propagácii služieb VT a T na 
domácich a zahraničných výstavách. Budeme 
aktualizovať webovú stránku SZVTA a uspora-
dúvať semináre zamerané na aktuálne problé-
my rozvoja VT a A na Slovensku.



Opustil nás doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc.

Dňa 6.2.2013 zomrel doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc. Slovensko prišlo 
o jedinečného odborníka v chove oviec a kôz, nekompromisného pedagóga 
a vzácneho človeka. 

Egon Gyarmathy sa narodil na Orave vo Veličnej 24. marca 1934. Sudičky mu 
dali do vienka lásku k prírode a zvieratám. Bol vynikajúcim športovcom, hrá-
val futbal, v zime lyžoval, bol členom Horskej služby. Po úspešnom absolvo-
vaní Vysokej škole poľnohospodárskej pôsobil vo výskume a v praxi, nakoniec 
sa však vrátil na školu kde bol dlhé roky asistentom. Všetok svoj čas venoval 
chovu oviec a chovateľom, chodil do chovov, bonitoval a pomáhal odbornými 
radami. Bol aktívny nielen vo výučbe, ale aj v publikačnej činnosti, poznali ho 
vedci, výskumníci, odborníci a chovatelia aj v zahraniční. Dvakrát bol služobne 
v Kórei. Po prevrate obhájil v socialistickom režime zastavenú docentskú prácu. 
Zameral sa na šľachtenie a plemenitbu oviec so zvyšovaním produkcie mäsa, bol 
garantom mäsového programu šľachtenia na Slovensku. Zároveň aktívne pôso-
bil v oblasti chovu kôz, sledoval mliekovú úžitkovosť, dokonca sám pôsobil ako 
kontrolný dôverník. Bol dlhoročným členom Výberovej komisie pre ovce a kozy, 
Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK. Bol aj členom Predstavenstva ZCHOK. Celý život 
zasvätil poľnohospodárstvu, študentom. Bol veselý, obľúbený v spoločnosti, 
pomáhal nezištne druhým. Bol nekompromisný a vďaka jeho prístupu vycho-
val mnohých študentov, ktorí sa stali dobrými odborníkmi a praktikmi v chove 
oviec. Mnohí jeho študenti a diplomanti stále pôsobia na družstvách a poľno-
hospodárskych podnikoch. Bol jediným docentom na Slovensku, ktorí skončil 
vysokú školu poľnohospodársku a obhájil titul docent so špecializáciou na chov 
oviec a kôz. Doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc. bol nositeľom viacerých vyzname-
naní rezortu pôdohospodárstva. V roku 2007 počas výstavy Agrokomplex dostal 
najvyššie rezortné vyznamenanie - Zlatú medailu Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR.

                                                                                                             ČESŤ JEHO PAMIATKE
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Širší popis nášho sortimentu nájdete na našej internetovej stránke – www.agromepa.sk

Spoločnosť AGROMEPA s.r.o. Slovenská Ľupča 
podniká na slovenskom trhu s technológiami dojenia 
pre ovce a kravy už 18 rokov. Za toto obdobie sme 
chovateľom predali technológie dojenia pre ovce 
a kravy firmy GEA Farm Technologies Austria GmbH 
(WestfaliaSurge) v počte cca 90 kusov . Aj pomocou 
týchto zariadení sa podarilo chovateľom dosiahnuť 
súčasnú vysokú úroveň úžitkovosti a kvality v pro-
dukcii mlieka.
Technológie zabezpečujú: 
 Spoľahlivú prevádzku pri minimálnych nákladoch 

na servis a opravy zariadenia.
 V podnikoch, ktoré používajú naše dojacie za-

riadenie je počas celého roka zabezpečená kva-
lita mlieka v Cpm do 100 000 v 1ml mlieka, čo 
umožňuje výrobu ovčích výrobkov z nepasteri-
zovaného mlieka. (RD HRON Slovenská Ľup-
ča, PD Bela-Dulice, Keľo a synovia s.r.o., Ovini 
s.r.o.... a mnohí ďalší.) 

 Opravy, servis, predaj náhradných dielov, dez-
infekčné a čistiace prostriedky ako aj komplexnú 
starostlivosť zabezpečuje naša firma prostred-
níctvom kvalifikovaných odborníkov. 

 V prípade havarijných situácií zabezpečujeme 
okamžitý výjazd a všetky poruchy sa snažíme 
promptne odstrániť.

Spoločnosť ponúka vo svojich tradičných jarných 
akciách 5% zľavy pri objednávkach našich produktov 
v komplexnom sortimente starostlivosti o zvieratá. 

Zľava sa vzťahuje na:
 Elektrické ohradníky
 Mobilné dojacie zariadenia
 Tovary na označenie zvierat
 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
 Formy na spracovanie syreniny
 Komplexný obalový materiál na výrobu siláží 

a senáží
 Napájačky všetkých druhov
 Mliečne automaty pre jahňatá a telce
 Mobilné a stacionárne haly na ustajnenie zvierat 

a zásoby- stroje.
 Gumené rohože
 Čerpadlá – miešadlá / hnojné koncovky/

Naša spoločnosť zabezpečuje predaj, opravy 
a servis poľnohospodárskych strojov / traktory, re-
začky, kombajny, mulčovače, lisy, stroje na prípravu 
pôdy atď...

V prípade Vášho záujmu vieme zabezpečiť od-
bornú pomoc a návštevu v nami realizovaných do-
járňach a pomôcť Vám pri správnom rozhodnutí. 


