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Vážení chovatelia
oviec a kôz,

V dobe, keď pripravujeme vydanie prvého tohtoročného čísla Vášho časopisu Chov oviec a kôz a keď
a baránkov s využitím podkladov z merania hrúbky
píšem tieto riadky, je v plnom prúde sezóna „veľkonočných“ jahniat. Som veľmi rád, že čoraz viac jahniat
podkožného tuku a MLLT ultrasonografom
končí aj na domácom trhu. A nejedná sa len o jahňaStretnutie organizácií zastupujúcich chovateľov oviec a kôz tá. Týka sa to všeobecne ovčieho mäsa. Aj slovenský
spotrebiteľ si uvedomil, že špičkovú kvalitu nájde aj
Uznávacie konania
doma v zmysle hesla „NÁJDI SVOJHO BAČU“. Práve túto kvalitu sme sa snažili prezentovať na tohtoročných
Informačný seminár – Salašníctvo v podmienkach
školeniach. Informáciu o šiestom ročníku školení nájPrešovského kraja
dete v tomto čísle. Ku príspevku patria aj fotografie,
zobrazujúce majstrovstvo mäsiara Františka Kšánu.
Schmallenberg vírus – nová hrozba pre naše chovy?
Jeho umenie sa nám podarilo zdokumentovať aj v dokumente na DVD, ktoré si môžete objednať na Zväze.
Školenie problémy v chovoch oviec
Tiež si budete môcť pozrieť spracovanie ovčieho mäsa
v jeho podaní na tohtoročných Ovenáliách 10.júna vo
Čas na zmenu – návrh nového bonitačného kľúča pre kozy
Východnej.
V časopise nájdete podobne ako aj v predchádzajúSpráva o činnosti úradu plemenných kníh oviec a kôz
cich číslach široké spektrum informácií z chovu oviec
za rok 2011
a kôz. Hneď na úvod zástupcovia Plemenárskych služieb informujú o výsledkoch kontroly úžitkovosti oviec
Ušní známky ovcí a koz v EU
za kontrolný rok 2011. Tiež tu nájdete aktuálne informácie z veterinárnej oblasti, napr. príspevok o noŠkolenia HACCP+ gastroprezentácia F.Kšánu
vom víruse s názvom Schmallenberg. Vašu pozornosť
by som rád nasmeroval na posledné strany časopisu.
Kokcidióza jehňat
Obsahujú návrh základného dokumentu Zväzu- stanovy. Ich schválenie bude predmetom Výročnej členskej
Historický odkaz výživy pre sôčasnú stratégiu
schôdze, ktorá bude na tradičnom mieste v L.Hrádku
výživovej politiky
27.4.2012. Pozvánky samozrejme budú všetkým členom doručené klasickou poštou.
Námety na finalizáciu mlieka a výrobu syrov
Obsah časopisu môžete obohatiť aj priamo Vy. Sami
v podmienkach malovýroby /časť 2./
viete, že najcennejšie sú vždy informácie, postrehy,
skúsenosti priamo z praxe. Preto Vás aj touto cestou
Mám škodu spôsobenú medveďom, vlkom alebo rysom
vyzývam, aby ste prispeli k skvalitneniu Vášho časopina dobytku, ovciach či kozách, a čo ďalej?
su, a zaslali príspevky aj z Vašich chovov.
Želám Vám príjemný začiatok pastevnej sezóny
Zápisnica zo zasadnutia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK
a tiež Vám želám aby zákazníci vo Vás „NAŠLI SVOJHO
BAČU!“
konaného dňa 15.2.2012 v priestoroch ZCHOK
Návrh Stanov ZCHOK na Slovensku- družstvo

Slavomír Reľovský
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KONTROLA ÚŽITKOVOSTI

Výsledky kontroly úžitkovosti oviec
za kontrolný rok 2011
Ing. Péter Görözdi
Ing. Martina Rafajová, PhD.
Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava
Máme za sebou ďalší rok, kedy bilancujeme
predchádzajúce obdobie a dosiahnuté výsledky
Plemenárskych služieb SR, š.p. v kontrole úžitkovosti oviec a tým aj výsledky Vás chovateľov.
Rok 2011 bol pre PS SR, š.p. popri zabezpečovaní všetkých služieb, ktoré štátny podnik
poskytuje, výnimočný aj tým, že v júni 2011 sa
nám na Workshope ICARu vo Francúzsku podarilo získať v poradí štvrtý Certifikát kvality
pre našu organizáciu („Certificate of Quality“
- Certifikát kvality tejto medzinárodnej organizácie kontroly úžitkovosti) a to Certifikát
kvality pre identifikáciu a kontrolu úžitkovosti
mliekových oviec. Zatiaľ len 23 členských krajín z celkového počtu 89 členov z 49 krajín získalo Certifikát kvality. V rozsahu ako Slovenská
republika – pre identifikáciu a kontrolu úžitkovosti mliekových plemien HD, genetické hod-

notenie, laboratórne analýzy vzoriek mlieka,
identifikáciu a kontrolu úžitkovosti mäsových
plemien HD, genetické testy DNA a spomínaný
pre identifikáciu a kontrolu úžitkovosti mliekových oviec ho má ešte menej členov organizácie ICAR. Získaním Certifikátu kvality sa nám
podarilo naplniť náš cieľ, zdokonaľovať kvalitu
a objektivitu služieb, ktoré poskytujeme chovateľom na Slovensku.
Získaný Certifikát kvality je zárukou pre
všetkých našich chovateľov a odborných partnerov, že nami poskytované služby sú nezávislé
a plne v súlade s medzinárodne uznávanými
postupmi a metodikami.
Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol rok 2011 vo vývoji stavov
oviec a bahníc na Slovensku naďalej priaznivý,
zaznamenaný bol len mierny pokles u spomínaných kategóriách. K 31.12.2011 sa na Slovensku chovalo 391 593 kusov oviec, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje pokles o 2
582 kusov (index 2011/2010 – 99,35%). Stavy

Graf č.1: Vývoj počtu oviec a bahníc na Slovensku za obdobie rokov 2000 - 2011

Graf č.1: Zapojenie bahníc v kontrole úžitkovosti

bahníc na Slovensku mierne klesli z 263 764
kusov bahníc v roku 2010 na 263 613 v roku
2011 (index 2011/2010 – 99,94%).
Výsledky kontroly úžitkovosti
V kontrolnom roku 2011 bolo do kontroly
úžitkovosti bez ohľadu na stupeň chovu zapojených 46 582 ks bahníc, čo pri počte 263 613
bahníc chovaných na Slovensku predstavuje
17,7 % -tnú zapojenosť bahníc v kontrole úžitkovosti. Napriek tomu, že stavy oviec a bahníc
na Slovensku v priebehu roku 2011 klesali len
mierne, zapojenie bahníc v kontrole úžitkovosti kleslo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím takmer o 12%.
K 31.12.2011 bolo v kontrole úžitkovosti celkovo 182 chovov, z tohto počtu bolo 99
šľachtiteľských chovov (ŠCH), 25 rozmnožovacích chovov (RCH) a 58 úžitkových chovov
(ÚCH). Do kontroly úžitkovosti I. stupňa bolo
zapojených 29 883 oviec - v šľachtiteľských
chovoch bolo zapojených 25 290 ks bahníc,
v rozmnožovacích chovoch 4 593 ks bahníc
a v kontrole úžitkovosti II. stupňa, v úžitkových chovov bolo do kontroly úžitkovosti zapojených 16 699 ks bahníc. Do kontroly mliekovej
úžitkovosti bolo v kontrolnom roku 2011 zapojených v 103 chovov 17 264 ks bahníc.
V kontrolnom roku 2011 sme pokračovali
s objektívnou ultrazvukovou diagnostikou
hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT)
a podkožného tuku (PT), ktorú sme začali vykonávať ako súčasť kontroly úžitkovosti mäsových a kombinovaných nedojných plemien
v roku 2010. Merania MLLT a PT boli vykonané
na osemnástich poľnohospodárskych podnikoch u 9 plemien. Všetky merania sa uskutočnili v priebehu mesiacov apríl až júl. Zmeralo sa
762 zvierat z toho 516 jahničiek a 246 baránkov. Samotné merania boli vykonávané počas
váženia zvierat plemenárskym zootechnikom
medzi 80. až 120. dňom života zvieraťa.
Podľa výsledkov meraní sme zistili, že priemerný vek zvierat pri meraní bol 105 dní (za
všetky plemená spolu), priemerná hmotnosť
bola 27,3 kg, priemerná výška svalu 2,31 cm
a priemerná výška podkožného tuku bola 0,09
cm. Z nameraných výsledkov sme zistili, že
najvyššia výšku meraného svalu MLLT je u plemena romney marsh (3,06 cm), pri priemernej
výške podkožného tuku 0,08 cm a hmotnosti
jahniat 40,00 kg v 106. dňoch veku. U mäsových plemien bola najvyššia výška meraného
svalu u plemena berrichon du cher (2,63 cm),
pri priemernej výške podkožného tuku 0,06 cm
a hmotnosti jahniat 31,6 kg v 92. dňoch veku.
Výsledky reprodukčných ukazovateľov
V kontrole úžitkovosti oviec sa pri repro-
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Graf č.3: Porovnanie základných reprodukčných ukazovateľov za roky
2009 - 2011

dukčných ukazovateľoch sledujú tri parametre – percento plodnosti, percento oplodnenia
a percento plodnosti na obahnenú bahnicu.
V kontrolnom roku 2011 boli zaznamenané,
u spomínaných parametroch, výsledky na nasledovnej úrovni - % plodnosti 111,8; % oplodnenia 85,2 a % plodnosti na obahnenú bahnicu
131,2 u oviec v čistokrvnej forme a v chovoch
s krížením (experimentálne chovy) na úrovni %
plodnosti 116,5; % oplodnenia 86,1 a % plodnosti na obahnenú bahnicu 135,4.
V kontrolnom roku 2011 bolo v kontrole
úžitkovosti I. stupňa u nášho najpočetnejšieho
kombinovaného plemena zošľachtená valaška
pripustených 12 946 bahníc v šľachtiteľských
chovoch a 689 bahníc v rozmnožovacích chovoch. Z tohto počtu bahníc sa v kontrolnom
roku 2011 obahnilo 10 260 bahníc v ŠCH a 485
bahníc v RCH.
U druhého najpočetnejšieho plemena cigája bolo pripustených 9 122 bahníc v ŠCH a 2
549 bahníc v RCH, z tohto počtu sa obahnilo 7
896 bahníc v ŠCH a 2 247 bahníc v RCH. Z mäsových plemien bolo najviac oviec pripustených u plemena ile de France 358 a obahnilo sa

Graf č.4: Porovnanie výsledkov % plodnosti na obahnenú bahnicu
v ŠCH za kontrolný rok 2011 s predchádzajúcim obdobím u kombinovaných a dojných plemien

322 bahníc v ŠCH a v RCH bolo najviac oviec
pripustených u plemena charollais 66, z toho
sa obahnilo 32 bahníc.
U mliekových plemien sa v šľachtiteľských
chovoch u plemena lacaune pripustilo 983
oviec, z toho sa obahnilo 770 bahníc, u plemena východofrízska ovca sa pripustilo 50 oviec a
obahnilo sa 30 bahníc v ŠCH a v RCH bolo pripustených 30 oviec, z tohto počtu sa obahnilo
16 bahníc.
Výsledky mliekovej úžitkovosti oviec
Z celkového počtu chovov, kde PS SR, š.p.
vykonáva kontrolu úžitkovosti je 56% zapojených do kontroly mliekovej úžitkovosti. Bez
ohľadu na stupeň chovu a plemeno v kontrolnom roku 2011 bola dosiahnutá mlieková úžitkovosť na úrovni 119,64 litrov (% tuku 7,34 a
% bielkovín 5,70). Medziročný nárast predstavuje 3,47 litra.
Plemeno oviec zošľachtená valaška – počet všetkých laktácií v ŠCH 5 121, počet normovaných laktácií 4 674, množstvo mlieka 123,44
litrov, obsah tuku 7,56% a obsah bielkovín
5,71%.

Tabuľka č. 1: Dosiahnuté výsledky reprodukčných ukazovateľov za jednotlivé plemená
za šľachtiteľské chovy v kontrolnom roku 2011.
ŠCH - plemeno
zošľachtená valaška

% oplodnenia

% plodnosti

% plodnosti na
obahnenú bahnicu

87,4

117,4

134,3

cigája

91,8

121,7

132,6

merino

84,0

143,7

171,1

100,00

158,8

158,8

valaška

94,3

128,3

136,0

nemecká černohlavá ovca

85,7

123,8

144,4

suffolk

84,6

152,9

180,7

oxford down

64,8

86,3

133,1

charollais

55,8

85,7

153,5

bergschaf

94,2

179,0

190,0

ile de France

92,5

177,6

191,9

lacaune

87,00

131,8

151,4

východofrízska ovca

69,8

132,6

190,0

romanovská

40,0

120,0

300,0

askánske merino
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Plemeno oviec cigája – počet všetkých laktácií v ŠCH 4 111, počet normovaných laktácií
3 569, množstvo mlieka 116,07 litrov, obsah
tuku 7,22% a obsah bielkovín 5,79%.
Plemeno oviec lacaune – počet všetkých
laktácií v ŠCH 644, počet normovaných laktácií
585, množstvo mlieka 209,75 litrov, obsah tuku 6,28% a obsah bielkovín 5,56%.
Plemeno oviec východofrízska – počet
všetkých laktácií v ŠCH 30, počet normovaných
laktácií 27, množstvo mlieka 232,92 litrov, obsah tuku 5,92% a obsah bielkovín 5,48%.
Stalo sa už tradíciou, že každoročne vyhodnocujeme najlepšie dosiahnuté výsledky za
mliekovú úžitkovosť oviec za hodnotený rok.
Prvé tri miesta v kontrole úžitkovosti mlieka
I. stupňa s najvyššou mliekovou úžitkovosťou
v roku 2011 za plemeno zošľachtená valaška
dosiahli: Najvyššiu mliekovú úžitkovosť dosiahol šľachtiteľský chov Agrospol Hradová,
s.r.o. Tisovec s dosiahnutou úžitkovosťou
mlieka 197,84 litrov pri počte normovaných
laktácií 45, obsahu tuku 7,25% a obsahu bielkovín 5,59%. Druhú najvyššiu mliekovú úžitkovosť dosiahol šľachtiteľský chov PD Malatiná
(množstvo mlieka 169,81 litrov, 179 normovaných laktácií, obsah tuku 7,63% a obsah
bielkovín 6,05%) a tretia najvyššia dosiahnutá
mlieková úžitkovosť bola v šľachtiteľskom chove PD Trsteník - Trstená s množstvom mlieka
155,79 litrov pri počte 122 normovaných laktácií s obsahom tuku 8,01% a obsahom 5,91%.
Medzi najlepších chovateľov plemena cigája v mliekovej úžitkovosti v roku 2011 patria
šľachtiteľské chovy AGROSEV, s.r.o. Detva, kde
sme zaznamenali priemerné množstvo mlieka
164,00 litrov pri 11 normovaných laktáciách
s obsahom tuku 7,13% a obsahom bielkovín
6,15%. Druhú najvyššiu priemernú mliekovú
úžitkovosť za plemeno cigája dosiahol podnik AGRO-LENT s.r.o., Malý Šariš s priemerným
množstvom mlieka 162,53 litrov (114 normovaných laktácií, obsah tuku 7,80% a obsahu
bielkovín 5,57%) a trojicu najlepších chovateľov uzatvára PD Sklabiňa – Záborie s priemerným množstvom mlieka 156,04 litrov pri 24
normovaných laktáciách.
Mliekové (dojné) plemená oviec lacaune
a východofrízska patria na Slovensku k nízko
5

Graf č.6: Porovnanie výsledkov % plodnosti na obahnenú bahnicu
v ŠCH za kontrolný rok 2011 s predchádzajúcim obdobím u mäsových
plemien

početným plemenám. U dojného plemena lacaune najvyššiu mliekovú úžitkovosť dosiahol
chovateľ Bednár Marcel + Laco 404,77 litrov
(13 normovaných laktácií pri obsahu tuku
6,23% a obsah bielkovín 5,26%). Tomuto chovateľovi bol priznaný štatút šľachtiteľského
chovu v roku 2011. U plemena oviec východofrízska bola najvyššia priemerná úžitkovosť
mlieka dosiahnutá u chovateľa Kučera Peter
– Valaská pri 7 normovaných laktáciách bolo
zaznamenané množstvo mlieka 288,68 litrov
s obsahom tuku 4,54% a bielkovín 4,93%.
V kontrole mliekovej úžitkovosti oviec s krížením (experimentálne chovy) sa kontrolujú
bahnice na báze zošľachtenej valašky a na
báze cigáje. V KÚ s krížením na báze ZV s krížením plemien lacaune a východofrízska je v ŠCH
7 chovateľov a v RCH 1 chovateľ. V roku 2011

Graf č.6: Dosiahnutá mlieková úžitkovosť za obdobie rokov 2011 - 2008

Graf č.7: Dosiahnutá priemerná mlieková
úžitkovosť v kontrolnom roku 2011 za šľachtiteľské chovy v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím

bola dosiahnutá priemerná hodnota množstva
mlieka v ŠCH na úrovni 170,68 litrov na 951
normovaných laktáciách. Najlepšie výsledky

boli zaznamenané u rovnakého chovateľa ako
pri čistokrvnom plemene ZV a to u chovateľa
Agrospol Hradová, s.r.o. Tisovec (ZVxLC) s dosiahnutou úžitkovosťou mlieka 284,16 litrov.
V experimentálnych chovoch s krížením
plemena cigája s dojnými plemenami lacaune
a východofrízska je 5 šľachtiteľských chovov.
Dosiahnuté priemerné množstvo mlieka bolo
na úrovni 169,41 litra pri 333 normovaných
laktáciách. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté
v PD Sklabiňa - Záborie (CxLC), kde pri 95 normovaných laktáciách bola dosiahnutá mlieková úžitkovosť na úrovni 194,10 litra.
V závere nášho príspevku sa chcem v mene
zamestnancov PS SR, š.p. poďakovať všetkým
poľnohospodárom za svedomitú prácu, za to,
že si vieme navzájom pomáhať čoho dôkazom
sú aj prezentované výsledky.

HODNOTENIE ZVIERAT

Hodnotenie „jatočnej kvality“ plemenných
jahničiek a baránkov s využitím podkladov
z merania hrúbky podkožného tuku a MLLT
ultrasonografom
Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.;
Ing. Martina Rafajová, PhD.,
3
Ing. Július Šutý, 2Ing. Radovan Drozd
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita-FAPZ- KŠZ Nitra a Centrum
výskumu živočíšnej výroby Nitra;
2
Plemenárske služby SR, š.p. Bratislava;
3
Zväz chovateľov oviec a kôz, Banská Bystrica
1
2

Objektívne posúdiť jatočnú
kvalitu jahniat in vivo pri špecializovaných mäsových plemenách
(ŠMP) a nedojných plemenách
s kombinovanou úžitkovosťou (NPKÚ) nie je jednoduché. Z hľadiska
šľachtenia to má ale veľký význam.
6

V ovčiarsky vyspelých krajinách
(Veľká Británia, Nový Zéland, Dánsko, atď.), ale aj v susednej Českej republike sa už dlhšie využíva
pri posudzovaní jatočnej kvality
plemenných jahniat ultrasonografická technika. Pomocou tejto

techniky a s využitím vhodnej sondy sa dajú relatívne presne zmerať hrúbka podkožného tuku (PT)
a hrúbka najdlhšieho chrbtového
svalu (MLLT = Musculus longissimus
lumborum et thoracis; resp. MLD =
Musculus longissimus dorsi). Pomocou rozsiahlych štúdií sa zistilo,
že tieto ukazovatele môžeme efektívne využiť v selekcii za účelom
zlepšenia kvality produkovaných
jatočných jahniat, s dôrazom na
zvýšenie podielu svaloviny a zníženie podielu tuku (najmä extramuskulárneho) v jatočnom trupe.

Plemenárske služby SR, š.p.
Bratislava začali v roku 2010
s rutinným zisťovaním hrúbky
PT a hrúbky MLLT u všetkých plemenných jahničiek a baránkov
špecializovaných mäsových plemien (berrichon du Cher, charollais, ile de France, oxford down,
suffolk a texel), ale aj nedojných
plemien s kombinovanou úžitkovosťou (romney marsh, nemecká
čiernohlavá a merino). Diagnostika hrúbky podkožného tuku
a MLLT sa robila v r. 2010 i v r.
2011 zaškoleným operátorom
Chov oviec a kôz 1/2012

podľa schválenej metodiky, a to
v čase váženia (tetovania) jahniat uvedených plemien vo veku
80 – 120 dní. Po dohode Výberovej komisie pri MPRV SR mali v r.
2011 údaje z hodnotenia hrúbky PT a MLLT, ktoré boli uvedené
v katalógoch baranov ŠMP iba
informatívny charakter. Hodnotenie jatočnej kvality plemenných
jahničiek a baránkov ŠMP a NPKÚ
prebiehalo v r. 2011 podľa dovtedy platného bonitačného kľúča,
kde sa pri baránkoch hodnotenie
robilo na základe ich hmotnosti
v jednom roku a pri jahničkách na
základe subjektívneho posúdenia osvalenia (najmä vnútorného
a vonkajšieho stehna). Na základe rozhodnutia Šľachtiteľskej
rady pri ZCHOK konaného v dňoch
14.-15.11. 2011 bude hodnotenie
aukčných baranov a plemenných
jariek (vo vzťahu k ich jatočnej
hodnote) robené od roku 2012 už
na základe primárnych podkladov
z ultrasonografického zisťovania
hrúbky PT a MLLT.
Rozhodnutie Šľachtiteľskej rady vychádzalo z faktu, že súčasný
spôsob posudzovania jatočnej
kvality plemenných oviec bol najmä pri jarkách veľmi subjektívny
a nemohol chovateľov ŠMP a NPKÚ
uspokojovať. Preto už v tohtoročných katalógoch baranov z nákupných trhov budú uvedené údaje,
na základe ktorých budú barany
zaradené do jednotlivých čiastkových tried plemennej hodnoty
za „jatočnú kvalitu“, a to na základe vypočítaného indexu, ktorý
vychádza z primárnych údajov
o hrúbke MLLT a hrúbke PT.
Ako sa bude postupovať pri
výpočte indexu, na základe ktorého budú hodnotené plemenné
jahňatá ŠMP a NPKÚ za ukazovateľ „jatočná kvalita“?
Hneď v úvode treba povedať, že veľkosť populácie špecializovaných mäsových plemien
a nedojných plemien s kombinovanou úžitkovosťou, ktoré sú
v kontrole úžitkovosti, nie je na
Slovensku veľká (zatiaľ). Niektoré plemená sa chovajú len v jednom chove, prípadne niekoľkých
málopočetných stádach. V roku
2010 bolo napríklad hodnotených 628 jahniat ŠMP (6 plemien
s početnosťou 10 – 195 jedincov)
a 174 jahniat NPKU (3 plemená
s početnosťou 6 – 123 jedincov).
Podobne to bolo aj v roku 2011.
Chov oviec a kôz 1/2012

Sonograf - zisťovanie kvality jahniat
Hodnotených bolo 523 jahniat
ŠMP (5 plemien – BE, CH, IF, SF, T;
s početnosťou 12 – 227 jedincov)
a 221 jahniat NPKU (3 plemená
– M, NC, RM; s početnosťou 7 –
194 jedincov). V dôsledku malej
početnosti niektorých plemien
boli jahňatá všetkých mäsových
plemien hodnotené spolu v rámci
jednej analýzy a jahňatá všetkých NPKU v rámci druhej analýzy.
Z hľadiska samotného indexu je
potrebné zdôrazniť, že pre jeho
výpočet nemôžu byť použité neupravené (nekorigované) údaje
z merania hrúbky PT a hrúbky
MLLT. Uvedené ukazovatele sú
totiž významne ovplyvnené plemenom, chovom (stádom), ale
aj vekom jahniat (vekové rozpätie diagnostikovaných jahniat by
malo byť 80 – 120 dní), ďalej pohlavím (baránky, jahničky), intenzitou rastu jahniat a tiež vekom
matiek (súvisí s ich mliečnosťou).
Všetky uvedené faktory boli preto
zohľadnené v modelovej rovnici
(použitý bol program SAS, procedúra GLM) a tzv. „očistené“ resp.

korigované údaje boli použité pre
výpočet indexu. Vypočítaný index
teda zahrňuje korigované údaje
o hrúbke MLLT a hrúbke PT, kde
prvému ukazovateľu sme pridelili
váhu „1“ a druhému ukazovateľu
váhu „-2“ (hrúbka PT je negatívny
ukazovateľ; záujem chovateľov je
na čo najmenšej hrúbke PT a najväčšej výške MLLT). Pri výpočte
uvedeného indexu sme pritom
vychádzali prakticky z tých istých
postupov, ktoré boli použité v Českej republike pri málopočetných
populáciách v prvých rokoch hodnotenia (zhromažďovania údajov).
Hodnot y indexu u jahniat
hodnotených v roku 2010 sa pohybovali pri špecializovaných
mäsových plemenách v rozpätí od
-1,8651 do +2,5083 (priemer 0)
a v roku 2011 v rozpätí od -1,2741
do +1,3849 (priemer 0). Pri nedojných plemenách s kombinovanou
úžitkovosťou to bolo v r. 2010
v rozpätí od -1,2220 do +1,9810
(priemer 0) a v r. 2011 v rozpätí
od -1,0470 do +1,0295. Priemer-

ná hrúbka PT pri ŠMP bola v roku
2011 0,085 cm (rozpätie 0,01 cm
až 0,24 cm) a výška MLLT 2,592 cm
(rozpätie 1,12 cm až 3,93 cm). Pri
NPKÚ to bolo podobné čo sa týka
výšky MLLT (priemer = 2,552 cm),
ale priemerná hrúbka PT bola väčšia (0,132 cm).
Údaje o indexoch jednotlivých
jahničiek a baránkov budú od r.
2012 podkladom pre zaradenie
každého jedinca do príslušnej
čiastkovej triedy plemennej hodnoty za „jatočnú kvalitu“. Na zasadnutí Šľachtiteľskej rady bolo
dohodnuté, že nateraz bude použitý zaužívaný systém hodnotenia, kde 20 % najlepších jedincov
v rámci ŠMP resp. NPKÚ, s najvyššími hodnotami indexov získa
hodnotenie „vynikajúci“ (+++);
jedince, ktoré patria medzi 2160 % najlepších jedincov získajú
hodnotenie „dobrí“ (++), jedince
zaradené v skupine 61-90 % získajú hodnotenie vyhovujúci (+)
a najhoršie jedince, s najnižšími
hodnotami vypočítaných indexov
budú posudzované ako nevyhovujúce (-).
Záverom chceme chovateľov
ŠMP a NPKÚ upozorniť, že v tohtoročných katalógoch baranov z NT,
na ktorých sa budú predvádzať
barany ŠMP a NPKÚ a tak isto
v podkladoch pre hodnotenie plemenných jariek budú uvádzané
konkrétne namerané údaje o MLLT
a PT a tak isto hodnoty vypočítaného indexu, s príslušným zaradením jedincov do čiastkovej triedy
za „jatočnú kvalitu“. Po získaní
dostatočného množstva primárnych podkladov z merania hrúbky
podkožného tuku a MLLT jahniat
ŠMP a NPKU, kedy už budú v databáze k dispozícii aj údaje o genetických vzťahoch otec-syn, otec-dcéra, matka-syn a matka-dcéra,
pristúpi sa ku genetickému hodnoteniu jedincov, s využitím metodológie BLUP-AM (reálny predpoklad je najskôr za 5 rokov). Pri
tomto spôsobe budú efektívnejšie
zohľadnené vyššie uvedené systematické vplyvy prostredia, ale
účinnejšie sa využijú najmä všetky
rodokmeňové údaje z centrálneho registra zvierat zapojených do
kontroly úžitkovosti.
Poďakovanie: Tento príspevok
bol vytvorený realizáciou projektu
APVV-0458-10 na základe podpory Slovenskej Agentúry pre podporu vedy a výskumu.
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Stretnutie organizácií zastupujúcich
chovateľov oviec a kôz
V zemepisnom priestore v strednej Európe sme zaradení medzi nové členské krajiny
v Európskej únii. Spolu s našimi najbližšími
susediacimi krajinami je pre nás jedinou príležitosťou presadiť naše záujmy pod spoločnou
hlavičkou. Zväz chovateľov oviec a kôz inicioval silnú myšlienku zvolať spoločné stretnutie
organizácií zastupujúcich chovateľov oviec
a kôz vo východnej Európe. Preto sme ešte
koncom roka 2011 zaslali širokej skupine chovateľských organizácií pozvánku na medzinárodné pracovné stretnutie organizácií zastupujúcich chovateľov oviec a kôz vo východnej
Európe pod názvom „ Aktuálne problémy
v chove oviec a kôz vo východnej Európe“. Pozvané boli organizácie chovateľov oviec a kôz
z nasledujúcich krajín- Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko, Bulharsko,
Rumunsko. Termín konania stretnutia bol 17.18. februára 2012. Ako miesto stretnutia sme
vybrali priestory Hotela Rohozná, ktorý patrí
do portfólia nášho člena firmy Fantázia Brezno
s.r.o.
Na pozvanie ZCHOK pozitívne zareagovali organizácie z Českej republiky, Maďarska,
Poľska a Rumunska. Stretnutia sa nakoniec
zúčastnili: Svaz chovatelů ovcí a koz z Českej
republiky, Magyar Juh-és Kecsketenyésztó
Szövetség z Maďarska, Fderatia Romovis z Rumunska a samozrejme zástupcovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo zo
Slovenska.
Stretnutie sa začalo 17.2. o 9:30. Úvodné slovo patrilo predsedovi Predstavenstva
ZCHOK Ing.Igorovi Nemčokovi. Privítal účastníkov na Slovensku. Informoval o Zväze chovateľov oviec a kôz na Slovensku- o činnostiach
Zväzu, o jeho poslaní. Prezentoval situáciu
v chove oviec a kôz na Slovensku z hľadiska
počtu zvierat, plemenného zastúpenia a úžitkového zamerania. Po vystúpení Ing.Nemčoka

Ing.Vít Mareš-Česká republika
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nasledovala prezentácia Svazu chovatelů ovcí
a koz z Českej republiky. Sitúáciu v chove oviec
a kôz podrobne popísal predseda SCHOK Ing.
Vít Mareš.
Prinášame Vám heslovité informácie o situácii v jednotlivých krajinách.
ČR:
- SCHOK vznikol v roku 1995
- pôvodne existovali dva Zväzy- Českej republiky a Moravy
- SCHOK vedie Plemenné knihy, majú na starosti šľachtenie a plemenitbu
- ovce ako jediné odvetvie zaznamenáva od
roku 2000 nárast počtov zvierat
- chovajú 237000 oviec a 30000 kôz, cieľom
je návrat k stavom 400-500 tisíc oviec
- úlohou SCHOK je aj administrácia dotácií
na šľachtenie, plemenársku prácu, podporu
genetických zdrojov. Sú to financie z národného rozpočtu. Podporená je kontrola
úžitkovosti,testácia,chov plemenníkov.
Za Maďarsko vystúpil predseda Péter Hajduk.
MR:
- založený boli v roku 1991
- majú 209 plnohodnotných členov, 1988 pridružených
- Plemenné knihy vedú pre 25 plemien oviec
a 5 plemien kôz
- vedú Plemenné knihy, Centrálnu evidenciu
oviec a kôz, vykonávajú kontrolu úžitkovosti oviec a kôz
- počet oviec je 1,1 milióna
- počet kôz 25 tisíc
- jahňatá exportujú- 75% do Talianska, 25%
do Turecka, ostatné do iných krajín v EÚ
- vlna sa všetka exportuje, doma nemajú
žiadne spracovanie vlny
- vyprodukujú len 800 tis.litrov mlieka, predá
sa na domácom trhu
- majú do 200 zamestnancov, 33 inštrukto-

Péter Hajduk- Maďarsko

Otvorenie a privítanie-Ing.Nemčok

Návšteva farmy Ráztoka

Zástupcovia Rumunska
Chov oviec a kôz 1/2012

Zástupcovia chovateľských organizácií

Účastníci stretnutia

Spečatenie dohody

rov zbiera údaje v regiónoch
- zväz je v kontakte s každým chovateľom
oviec a kôz
- chovatelia platia za označovanie a evidenciu
- členovia delegujú zástupcov z regiónov na
členskú schôdzu
- predsedníctvo má 11 členov
- riadia to štyria regionálni riaditelia + jeden
generálny riaditeľ
- nemajú predpísané zaťaženie VDJ na hektár

-

Po vystúpeniach zástupcov jednotlivých
chovateľských organizácií nasledovala diskusia. V diskusii boli témou najmä elektronické
označovanie oviec a kôz, kvalita ušných značiek, dotačné tituly v jednotlivých krajinách,
informácia o plánovanej rekonštrukcii areálu
Zlobice ( Ing. Mareš), tvorba syntetickej populácie oviec na Slovensku ( doc. RNDr. M. Margetín, PhD.)
Záverečným aktom bol podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci. Jej hlavnými bodmi boli
tieto témy:

-

-

Za Rumunsko vystúpil Ioon Brango.
RO:
federácia vznikla v roku 2006
je najväčšia v Rumunsku
jahňatá vyvážajú do Talianska aj do Turecka
cena jahniat v roku 2011 bola 2,5 eur/kg
staré ovce 1 euro/kg
plemenné barany stoja 450-500 euro
od vlády dostávajú 9 euro/ovcu
identifikáciu oviec hradí štát
značky zakladajú veterinári
od 2010 označujú elektronicky, farmár hradí plnú cenu za značku, môže si vybrať od
siedmych dodávateľov

-

federácia má 52 regionálnych organizácií
federácia má 5 viceprezidentov
majú evidovaných 40 000 chovateľov
federácia vykonáva kontrolu úžitkovosti,
v KÚ cca 5 % oviec
celý výkon kontroly úžitkovosti si platí farmár
farmár je len súkromná osoba, nárok na
podporu majú len spoločnosti
čistokrvné zvieratá môžu chovať len spoločnosti
počet oviec je asi 10 miliónov ( z toho 7,5
milióna registrovaných), počet kôz cca 1
milión, v Rumunsku nie je povinná registrácia oviec a kôz, právo (nie povinnosť) registrácie pri minimálnom počte 50 oviec resp.
25 kôz
všetku produkciu chovatelia spracujú a predajú doma /mlieko/

Na záver svojho vystúpenia pozval pán Ioon
Brango prítomných na druhé stretnutie chovateľských organizácií do Rumunska. Ing.Nemčok privítal pozvanie. Všetci prítomní zástupcovia sa dohodli na konaní ďalšieho stretnutia
v septembri v Rumunsku.

1.1 Výmena informácií o stave chovu oviec
a kôz v jednotlivých krajinách
1.2 Spolupráca pri vystupovaní na úrovni európskych štruktúr
1.3 Spolupráca v oblasti šľachtenia a plemenitby
1.4 Uznávania dokumentov vydaných jednotlivými organizáciami
1.5 Vzájomná účasť na organizovaných podujatiach
1.6 Zhoda zúčastnených strán proti elektronickej identifikácii u zvierat určených na
jatočné účely
Na záver stretnutia ešte prebehla návšteva
farmy oviec Roľníckeho družstva Hron v Ráztoke. Obhliadky sa zúčastnili kolegovia z Rumunska. Potešili nás ich slová uznania pre
podmienky na farme ale najmä ich obdiv ku
plemennému materiálu na farme. Na všetky
otázky im odpovedal predseda Ing.Igor Nemčok. O ich záujme svedčí aj to, že sa z farmy
vrátili na hotel až v nočných hodinách.
Chceme poďakovať pani Eve Grénerovej
a celému kolektívu Hotela Rohozná za vytvorenie skutočne príjemného prostredia, ktoré
vysoko ocenili aj zahraniční hostia. Aj organizáciou rôznych podujatí v priestoroch našich
členov sa snažíme spolupracovať s našimi členmi a pomáhať ku zviditeľneniu ich úspešných
aktivít.

Podpísanie zmluvy o spolupráci
Chov oviec a kôz 1/2012

Autori: Ing.Slavomír Reľovský,
Ing.Július Šutý- ZCHOK
na Slovensku-družstvo.
9

UZNÁVACIE KONANIA

PD Pokrok Ostrov

UZNÁVACIE KONANIA
Na jeseň r. 2011 členovia Šľachtiteľskej rady
pri ZCHOK vykonali na žiadosť chovateľov uznávacie konania o uznanie štatútov RCH resp. ŠECH
oviec a kôz:
1. Dňa 6.12.2011 komisia v zložení Ing. J.
Šutý-predseda komisie, Ing. S. Reľovský, Ing. M.
Rafajová,PhD., doc. Ing. E. Gyarmathy, CSc., za
RVPS MVDr. K. Tóthová, vykonala uznávacie konanie spojené s obhliadkou stáda na žiadosť chovateľa Združenie agropodnikateľov, družstvo,
Dvory nad Žitavou o uznanie štatútu RCH kôz
plemena hnedá koza krátkosrstá. Predvedených
bolo 17 plemenných kôz, z toho 10 ks importovaných z Českej republiky a 2 plemenné capy tiež
import z ČR. Zvieratá boli vo výbornom kondičnom stave, ustajnené v novozrekonštruovaných
objektoch.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH kôz
2. Dňa 25.11.2011 komisia v zložení Ing. S.
Reľovský -predseda komisie, Ing. J. Šutý , Ing.
J. Dvorjak, za RVPS MVDr. V. Kvokačka, vykonala
uznávacie konanie spojené s obhliadkou stáda
na žiadosť chovateľa AgroTorysa s.r.o., Torysa
o uznanie štatútu RCH oviec plemena lacaune.
Stádo vzniklo prevodným krížením oviec plemena
cigája s plemenom lacaune. Pri uznávacom konaní bol vykonaný výber zvierat, do RCH bolo zaradených 5 ks plemenných baranov, 29 ks bahníc
a 30 ks jahničiek.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.
3. Dňa 28.11.2011 komisia v zložení Ing. J.

Šutý -predseda komisie, Ing. S. Reľovský , Ing. J.
Dvorjak, za RVPS MVDr. J. Horváthová, vykonala
uznávacie pokračovanie spojené
s obhliadkou stáda na žiadosť chovateľa Agrodružstvo Turňa, Turňa nad Bodvou o uznanie
štatútu ŠECH oviec plemena merino s plemenom
lacaune. Chovateľ je dlhoročným držiteľom štatútu ŠCH plemena merino. Rozhodol sa pre zmenu chovateľského zámeru, má záujem o produkciu plemenného materiálu M x LC.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
ŠECH oviec.
4. Dňa 4.11.2011 komisia v zložení Ing. J.
Šutý -predseda komisie, Ing. S. Reľovský, stanovisko RVPS doručené,vykonala uznávacie pokračovanie spojené s obhliadkou stáda na žiadosť
chovateľa Agramil s.r.o., Mojš o uznanie štatútu
RCH oviec plemena oxford down. Predvedených
bolo 2 ks plemenných baranov, 21 ks bahníc, 8
jariek, 12 jahničiek. Zvieratá boli vo výbornom
kondičnom stave.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.
5. Dňa 3.11.2011 komisia v zložení Ing. J.
Šutý -predseda komisie, Ing. S. Reľovský, stanovisko RVPS doručené,vykonala uznávacie
pokračovanie spojené s obhliadkou stáda na
žiadosť chovateľa MVDr. Tomáš Hadraba, Turzovka o uznanie štatútu RCH oviec plemena východofrízske. Predvedené boli 3 plemenné barany
a 5 plemenných oviec (všetko import z ČR). Komisia predvedené zvieratá ohodnotila podľa systému hodnotenia oviec na Slovensku.

Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.
6. Dňa 22.11.2011 komisia v zložení Ing. J. Šutý -predseda komisie, Ing. S. Reľovský, stanovisko
RVPS doručené,vykonala uznávacie pokračovanie
spojené s obhliadkou stáda na žiadosť chovateľa
Pavol Rajchman, Kremnica, o uznanie štatútu RCH
oviec plemena východofrízske. Predvedené boli 1
ks plemenný baran, 4 plemenné bahnice, 1 plemenná jarka a 1 plemenná jahnička.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.
7. Dňa 3.11.2011 komisia v zložení Ing. S. Reľovský -predseda komisie, Ing. J. Šutý, stanovisko
RVPS doručené, vykonala uznávacie pokračovanie
spojené s obhliadkou stáda na žiadosť chovateľa
RD „Veľká Rača“ Oščadnica o uznanie štatútu RCH
oviec plemena valaška(pôvodná valaška). Vzhľadom na to, že v uvedený deň sa na pôde žiadateľa
konalo aj zasadnutie „Klubu chovateľov pôvodnej
valašky“, uznávacieho konania sa zúčastnil aj
predseda a členovia „Klubu“ ako aj hosť z ČR Dr.
Ing. Michal Milerski. Predvedené boli 2 ks plemenných baranov, 40 ks plemenných bahníc, 6 ks
plemenných jahničiek. S výnimkou 1 plemenného
barana a 1 bahnice, všetky zvieratá pochádzajú
zo Slovenska, hlavne z vlastného ŠCH plemena ZV.
Všetci prítomní skonštatovali, že väčšina predvedených zvierat spĺňa požiadavky pre zaradenie
a tvorí dobrý základ pre revitalizáciu tohto plemena.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.

Združenie agropodnikateľov, Dvory nad Žitavou
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Farma NOE, Dolné Janíky
8. Dňa 14.12.2011 komisia v zložení Ing. J.
Šutý -predseda komisie, doc. RNDr. M.Margetín,
PhD.,Ing. M. Rafajová, PhD., Ing. D. Apolen, Ing.
R. Mészároš, stanovisko RVPS doručené, vykonala uznávacie pokračovanie spojené s obhliadkou
stáda na žiadosť chovateľa PD Pokrok Ostrov
o uznanie štatútu RCH oviec plemena valaška(pôvodná valaška). Predvedené boli 2 ks plemenných
baranov (produkcia SR), 6 ks plemenných bahníc
(produkcia SR), 6 ks plemenných bahníc ( import
z Nemecka), 6 ks plemenných jahničiek ( import
z Nemecka), 7 ks plemenných jahničiek ( import
z ČR). Zvieratá boli vo veľmi dobrom kondičnom
stave, komisia vykonala hodnotenie predvedených oviec.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.
9. Dňa 20.10.2011 komisia v zložení Ing. J.
Šutý -predseda komisie, Ing. S. Reľovský, stanovisko RVPS doručené, vykonala uznávacie
pokračovanie spojené s obhliadkou stáda na žiadosť chovateľa G.S.International s.r.o., Leštiny,
o uznanie štatútu RCH kôz plemena biela koza
krátkosrstá.
Predvedené boli 3 plemenné kozy a 2 plemenné kozičky (komisionálne ohodnotené v deň
uznávacieho konania).
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH kôz.
10. Dňa 12.12.2011 komisia v zložení Ing.
J. Šutý -predseda komisie, Ing. S. Reľovský, za
KCHANK Ing. P. Pajasová, stanovisko RVPS doručené, vykonala uznávacie pokračovanie spojené
s obhliadkou stáda na žiadosť chovateľa Farma
NOE, Dolné Janíky, o uznanie štatútu RCH kôz
plemena anglonúbijská koza.

Agromil s.r.o., Mojš
Chov oviec a kôz 1/2012

RD Veľká Rača Oščadnica

Agro Torysa s.r.o.

RD Veľká Rača Oščadnica

RD Veľká Rača Oščadnica
Predvedené boli 4 plemenné kozy ( 2 ks import Nemecko, 2 ks import Holandsko)
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH kôz.
12. Dňa 14.12.2011 komisia v zložení Ing. J.
Šutý -predseda komisie, Ing. D. Apolen, stanovisko RVPS doručené, vykonala uznávacie pokračovanie spojené s obhliadkou stáda na žiadosť
chovateľa Peter Gulička, Vrbovce, o uznanie štatútu RCH kôz plemena anglonúbijská koza. V rám-

ci uznávacieho konania bolo vykonané hodnotenie kôz, do RCH bolo zaradené 1 ks plemenný cap
(import Holandsko), 4 ks plemenných kozičiek
(import Nemecko), 4 ks plemenných kozičiek (import Holandsko), 7 ks plemenných kôz ( import
Holandsko). Komisia skonštatovala dobrý zdravotný a kondičný stav predvedených kôz.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH kôz.
13. Dňa 22.11.2011 komisia v zložení Ing. S.
Reľovský -predseda komisie, Ing. J. Šutý, stanovisko RVPS doručené, vykonala uznávacie pokračovanie spojené s obhliadkou stáda na žiadosť
chovateľa Slovenská obchodná s.r.o., Moravský
Svätý Ján o uznanie štatútu RCH oviec plemena
vresová ovca.
Predvedených bolo 1 ks plemenný baran, 10
ks plemenných jariek ( všetko import z ČR). Komisia ovce ohodnotila.
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.
14. Dňa 14.12.2011 komisia v zložení doc. RNDr. M. Margetín, PhD. -predseda komisie, Ing. M.
Rafajová, PhD.,Ing. R. Mészároš, stanovisko RVPS
doručené, vykonala uznávacie pokračovanie spojené s obhliadkou stáda na žiadosť chovateľa Eva
Bedejová, Suchá nad Parnou o uznanie štatútu
RCH oviec plemena ouessant. Predvedené boli 2
plemenné barany a 3 ks bahníc (import z ČR – pôvodne Holandsko a Veľká Británia).
Komisia odporučila uznať žiadateľovi štatút
RCH oviec.
Autor: Ing.Július Šutý,
Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku- družstvo

Slovenská obchodná s.r.o.
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Informačný seminár – Salašníctvo
v podmienkach Prešovského kraja
Dňa 22. marca 2012 sa v obci Vrbov, konkrétne v priestoroch hotela Flipper uskutočnilo podujatie zamerané na podporu salašníctva
v Prešovskom kraji. Toto podujatie zorganizovalo Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Prešovský kraj (RP NSRV PO).
Program bol veľmi bohatý a orientovaný na široké spektrum informácii v tejto problematike.
V úvode privítal účastníkov starosta obce
Vrbov – Ing. Jozef Kovalčík a manažér Miestnej
akčnej skupiny Partnerstvo pre rozvoj regiónu
Spiš Peter Hardoň. Pozvanie prijal aj generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka MPaRV SR
Ing. Ján Beňadik, ktorý prítomných oboznámil
s podporou priameho predaja poľnohospodárskych výrobkov. Regionálna koordinátorka RP
NSRV PO Ing. Marta Martausová vo svojej prezentácii bližšie predstavila poslanie, činnosť
a aktivity NSRV a vysvetlila cieľ tohto podujatia, ktorým bolo prispieť k podpore rozvoja salašníctva v podmienkach Prešovského regiónu.
Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Ing. Reľovský,
ktorý priblížil činnosti, poslanie tohto zväzu,
výhody členstva, a aktuálny stav chovu oviec
a kôz v rámci Slovenska aj v rámci Prešovského kraja. Zástupca regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Poprad MVDr. Marián
Mróz informoval o nových nariadeniach vlády:
č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky
na niektoré potravinárske prevádzkarne a na
malé množstvá a 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných
produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a
dodávanie mlieka mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným
prevádzkarniam. Ing. Jozef Bujňák z Krajského pozemkového úradu hovoril o dostupnosti
a získavaní pôdy na hospodárenie.
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Praktickejšiu stránku podujatia tvorili prezentácie existujúcich malých rodinných fariem.
Ing. Angelovič, majiteľ farmy Kamenica hovoril o svojich začiatkoch s farmárčením v roku
2002, keď sa spolu s manželkou rozhodli pre
chov jatočných jahniat a neskôr pre chov oviec
a predaj výrobkov z ovčieho mlieka. Popri tom
otvorili na svojom gazdovskom dvore aj kolibu,
kde plánujú robiť agroturistiku zameranú predovšetkým na prilákanie rodín s deťmi v rámci
spoločenských akcií, na ktoré je objekt salaša
koncipovaný. V podobnom duchu sa niesla aj
prezentácia návštevy z Čiech, p. Menčíka, ktorý tiež farmárči so svojou manželkou v Šonove
u Broumova. Chovajú vyše 400 oviec a z ovčieho mlieka vyrábajú chutné výrobky (rôzne
ochutené syry, jogurty, tvaroh a pod.), ktoré
mali účastníci podujatia možnosť ochutnať.
Všetky ich produkty majú certifikát BIO kvality.
Združenie mladých farmárov a ich pozíciu
na vidieku predstavil Mgr. Ivan Šaro, ktorý zároveň informoval o plánoch podpory mladých
farmárov v novom programovacom období na
roky 2014-2020. Veľmi prínosnou súčasťou
seminára bola prípadová štúdia na zriadenie farmy v podmienkach Prešovského kraja,
ktorá odznela z úst skúsenej chovateľky kôz
Ing. Márie Mularčíkovej, a ktorá sa podelila aj
o svoje vlastné skúsenosti s touto neľahkou ale
krásnou prácou. Súčasťou jej prezentácie bola
ochutnávka kozieho mlieka a syru z jej vlastnej
produkcie.
Po stopách tradičných slovenských zvykov,
jedál a remesiel prítomných previedol Ing. Ľudovít Urbanovský, predseda OZ Bačova cesta.
Toto občianske združenie pôsobí na území Žilinského samosprávneho kraja, nebráni sa však
rozšíreniu aj do iných krajov SR, nevynímajúc
Prešovský kraj. V súčasnosti združuje 8 salašov,
na ktorých sa konajú pravidelné podujatia.

Záver podujatia patril prehliadke farmy
NOFA vo Vrbove. Farmu vlastní Ing. Norbert
Fasinger, ktorý sa zaoberá produkciou obilia,
ovčieho mäsa a mlieka, šľachtiteľským programom oviec.
Možno zhodnotiť, že toto podujatie bolo
pre všetkých zúčastnených prínosné a tematicky správne zamerané, o čom svedčila aj hojná
účasť. RP NSRV PO pozvalo prítomných na ďalšie podobné podujatie, ktoré sa bude konať
28.3.2012 na Gazdovskom dvore v Kamenici
(viac informácií na www.e-consulting.sk).
Autor: Mgr. Alena Kaščáková
Regionálne pracovisko NSRV Prešov
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Schmallenberg vírus – nová hrozba
pre naše chovy?
Kvokačka,V., Ondrejková,A.*, Ondrejka,R.*, Prokeš,M.*
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov
*Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Viacerí chovatelia, ktorí sa venujú chovu
oviec a kôz už dlhšie obdobie, zaznamenali vo
svojich chovoch problémy so zvýšeným počtom
potratov v poslednom mesiaci gravidity, mŕtvonarodených zvierat alebo mláďat so slabou
životaschopnosťou. Tieto problémy môžu byť
spôsobené rozličnými faktormi (mechanické
poškodenie, zlá výživa, infekčné choroby - v našich podmienkach najčastejšie sa vyskytujúci enzootický abort oviec (chlamydióza oviec
a kôz), Q – horúčka, listerióza, v iných častiach
sveta aj bluetongue, infekčná epididymitída
baranov, border choroba oviec a i.). Pokiaľ sa
problémy v chove opakujú v periodických intervaloch napr. 3-4 roky príčinou môže byť dlhodobo neriešená chlamydióza oviec a kôz; vyskytuje
sa hlavne u jahničiek a starších bahníc, ktoré
nie sú imúnne voči danej chorobe. Ekonomické
straty v chove zahŕňajú jednak stratu jahniat,
nedostatok jahničiek na obnovu stáda; v prípade abortov vzhľadom na vynechanú laktáciu
stratu mliečnej produkcie, problémy so zápalom
maternice, problémy sa zabrezávaním v nasledujúcej pripúšťacej sezóne, sterilitu a tiež predčasné vyraďovanie produkčných zvierat z chovu.
V niektorých chovoch tieto straty môžu dosiahnuť viac 70,- € na jedno abortujúce zviera pri
rovnakých ekonomických nákladoch v porovnaní so zdravým neinfikovaným zvieraťom v chove
počas roka. Do tejto sumy nie je zahrnutá napr.
cena veterinárneho ošetrenia chorého zvieraťa
príp. náklady na likvidáciu kadáveru.
U mnohých infekčných chorôb je možné
uplatňovať dôsledné preventívne opatrenia
a tým zabrániť ich možnému výskytu napr. účinnou vakcináciou; nie zanedbateľné sú zdolávacie opatrenia vykonávané s cieľom eliminácie
choroby z daného chovu.
Avšak výpočet infekčných chorôb spojených
s reprodukčnými problémami v chovoch nemusí byť úplný. Niektoré štáty EÚ informovali, že
v chovoch prežúvavcov (hovädzieho dobytka,
oviec a kôz) sa na ich území vyskytla nová choroba, ktorú pravdepodobne spôsobuje nový
druh vírusu. Tento vírus bol pracovne pomenovaný ako „Schmallenberg vírus“ podľa lokality
chovu hovädzieho dobytka v západnej časti Nemecka, kde bola choroba prvýkrát zistená.
Na základe doteraz získaných informácii
o genóme Schmallenberg vírusu (SV) môžeme
predpokladať, že tento RNA vírus patrí do séroskupiny Simbu čeľade Bunyaviridae, rodu
Orthobunyavirus, kde je zaradený napr. aj vírus,
ktorý spôsobuje vážne ochorenie ľudí – tzv. Horúčku Oropouche. Do tejto čelade sú zaradené
ďalšie známe vírusy napr. vírus Krymsko-KonžChov oviec a kôz 1/2012

skej hemoragickej horúčky, vírus Horúčky Údolia
Rift, Hantavírusy, ktoré spôsobujú vážne ochorenia zvierat a ľudí. Prvé analýzy nového vírusu
poukazujú na blízku príbuznosť k Akabane, Aino
a Shamonda vírusom vyskytujúcich sa u prežúvavcov.
Vírusy séroskupiny Simbu vyskytujúce
sa u prežúvavcov boli izolované v Ázii, Austrálii, Afrike a na Blízkom východe (Izrael);
nikdy neboli potvrdené v Európe. Prvé problémy v chovoch hovädzieho dobytka a oviec
boli zaznamenané v druhej polovici roku 2011
v Nemecku a Holandsku. U postihnutého hovädzieho dobytka bola zistená horúčka, pokles
mliečnej produkcie (až o 50 %), nechutenstvo
(inapetencia) alebo hnačka. Klinické príznaky
po niekoľkých dňoch ustúpili. Aj keď sa choré
zvieratá „uzdravili“ následne boli u nich zistené
a hlásené vrodené malformácie - znetvorenie
plodov alebo novonarodených mláďat. Posledné údaje z Holandska dokazujú, že pôvodca SV
u hovädzieho dobytka vyvoláva aj nižšie percento (2%) abortov. Vrodené vývojové chyby boli
zistené tiež v chovoch oviec v Holandsku, kde
u bahníc neboli pozorované žiadne klinické príznaky. Laboratórne vyšetrenia nepotvrdili ani
jednu z doteraz zistených a potvrdených nákaz
v Európe. Neúspešné boli aj pokusy o izoláciu
a identifikáciu neznámeho vírusu. Pozitívny výsledok sa dosiahol až novou metódou metagenomickej analýzy ktorou bola zistená vírusová
sekvencia príbuzná už vyššie uvedenému rodu
Orthobunyavirus a séroskupine Simbu.
Vírusy séroskupiny Simbu sú prenášané
vektormi – pakomárikmi z rodu Culicoides a komármi z rodu Culicidae. Pakomáriky sa podieľajú aj na prenose choroby Bluetongue (Choroba modrého jazyka), ktorá spôsobila veľa
epizootologických a ekonomických problémov
vo viacerých štátoch Európskej únie. Opatrenia
v rámci ochranných zón voči tomuto ochoreniu
sme pocítili aj v našich chovoch. Podobne ako
pri Bluetongue (Chorobe modrého jazyka), tak
aj pri chorobách spôsobených vírusmi skupiny
Simbu sa pôvodca choroby neprenáša priamo zo
zvieraťa na zviera, ale tento prenos zabezpečujú vektory. Je tu aj ďalšia podobnosť - transplacentárny prenos pôvodcu z infikovanej matky
na plod.
Okolo nového Schmallenberg vírus je ešte
stále veľa nejasností. V Európe zatiaľ nepoznáme jeho geografickú distribúciu; napr. v prvých
troch kalendárnych týždňoch januára 2012
výskyt bol potvrdený v Nemecku v 22 chovoch
oviec a kôz s deklarovanými stratami u oviec do
2,2 %, u kôz až 17,24 %. Holandsko hlásilo 76

postihnutých chovov oviec, kôz a hovädzieho
dobytka. V Belgicku bolo potvrdených 14 ohnísk
u oviec s chorobnosťou 3,5 %, vo Veľkej Británii boli potvrdené 4 ohniská oviec s chorobnosťou až 4%.V marci ochorenie bolo potvrdené
aj v Španielsku, Taliansku a Luxembursku. Pripravujú a testujú sa metódy laboratórnej diagnostiky, ktoré by boli vhodné pre rutinnú prax
tejto choroby, hlavnou diagnostickou metódou
je vyšetrenie RT-PCR; už sú pripravené aj sérologické testy, avšak v súčasnosti nie sú vhodné
pre plošné použitie.
Podľa publikovaných údajov pochádzajúcich
z chovov, kde bola choroba potvrdená, deformity plodov zahŕňajú: torticollis (stočený krk),
hydrocephalus s nevyvinutým mozgom, skoliózu
(vychýlenie chrbtice do strany), stuhnuté kĺby, arthrogryposis (vrodenú flexiu kĺbov tz., že
končatiny sú ohnuté (stočené) a nedajú sa vyrovnať). Väčšina mláďat infikovaných matiek sa
rodí mŕtva, živonarodené mláďatá neprežívajú.
Ochorenie človeka zatiaľ nebolo potvrdené
a Európsky úrad pre prevenciu a kontrolu chorôb
(ECDC) vyhlásil, „že je nepravdepodobné, aby
nový Orthobunyavirus spôsobil ochorenie človeka, aj keď v tomto štádiu to nemôže byť ani
vylúčené“. Je nesmierne dôležité si uvedomiť,
že intrauterinná infekcia u oviec zvyšuje počet
komplikovaných gravidít a pôrodov, z čoho vyplýva, že veterinárni lekári a farmári sú vystavení možnému riziku nakazenia v prípade ak by sa
potvrdil prenos na človeka.
Táto choroba zatiaľ nie je povinná hláseniu
pri obchodoch a preto je tu riziko jej zavlečenia
zo štátov a oblastí, kde sa vyskytuje. Európska
únia zatiaľ neaplikuje žiadne obchodné obmedzenia v súvislosti s Schmallenberg vírusom na
živé zvieratá, ani na ich mäso, mlieko alebo ďalšie produkty. Predpokladá sa, že choroba je podobne ako choroba Akabane prenášaná výlučne
hmyzím vektorom a ďalšia cirkulácia vírusu sa
v zimných mesiacoch sa neočakáva. To umožní
členským štátom získať čas na zozbieranie ďalších údajov a plánovať budúci postup z pohľadu
ďalšieho výskytu choroby na jar a v lete (v období, keď potenciálny vektor už môže byť aktívny).
Obmedzenia dovozu zvierat a výrobkov z Európskej únie zatiaľ zaviedli niektoré tretie krajiny(
napr.Ruská federácia, USA, Maroko, Argentína)
– podrobný zoznam je uvedený na www.svssr.sk.
Podobne ako pri Akabane chorobe oviec aj
opatrenia proti šíreniu Schmallenberg vírusu by
mali byť obdobné. Vírusy tejto skupiny sú citlivé
na bežné dezinfekčné prostriedky. Sú citlivé na
teplo; virulenciu (infektivitu) strácajú pri 5060°C po 30 minútach; nie sú schopné dlhodobo prežívať mimo hostiteľa. Nepredpokladá sa
priamy prenos pôvodcu choroby medzi zvieratami, k prenosu zo zvieraťa na zviera je potrebný
vektor. Pri možnom dovoze nakazených zvierat
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do oblastí, kde sa choroba nevyskytuje, opatrenia musia byť zamerané proti potenciálnym
vektorom – pakomárikom a komárom. Chorobu
je možné kontrolovať pri presunoch zvierat a to
obmedzením presunov hlavne z oblastí, kde sa
vyskytuje, alebo len presunom zvierat u ktorých
sa vytvorila solídna imunita po prirodzenej infekcii ešte pred prvým pripustením. V prevencii
je možné použiť aj úpravu manažmentu samotného chovu (nepásť zvieratá v oblastiach
s výskytom pakomárikov a komárov; zabezpe-

čiť vysušenie močarísk a vodných plôch, ktoré
sú ideálne pre rozmnožovanie vektora; príp.
obmedziť jeho prístup do ustajňovacích objektov; zabezpečiť ochranu zvierat pred vektormi
repelentami alebo ošetriť zvieratá insekticídnymi prípravkami), aby sa zabránilo infekcii počas
najrizikovejšieho obdobia gravidity. Na druhej
strane použitie insekticídov alebo repelentov
môže byť efektívne len počas kratšej doby; je
náročné kontrolovať šírenie choroby v dlhodobom horizonte. Vakcíny zatiaľ nie sú k dispozí-

cii.
Nezostáva nám len veriť, že sa podarí štátom v ktorých sa choroba vyskytuje zastaviť jej
šírenie a s výskytom sa v našich chovoch a podmienkach nestretneme. Kým nebudú stanovené
presnejšie pravidlá na zabránenie šírenia tejto
choroby doporučujeme chovateľom zvážiť akékoľvek dovozy vnímavých zvierat z postihnutých
infikovaných oblastí.
Literatúra: u autora.

ŠKOLENIA

Školenie problémy v chovoch oviec
Vďaka dobrej organizácii zabezpečenej
zchok sa vo štvrtok 15.3. zišlo v Kamenici 20
chovateľov oviec a traja veterinári. Na školení
som sa pokúsila poskytnúť praktické možnosti
riešenia troch hlavných problémov Slovenských chovov: slabá životaschopnosť jahniat,
mušec, krívanie.
Skonštatovať, že príčinou mortality jahniat je zápal čreva nestačí. Chovateľom treba
poskytnúť prístupné riešenie adaptované pre
konkrétny chov. Základom všetkého je pochopiť, že prežúvavce nezískavajú živiny z kŕmnej
dávky rovnako ako monogastrické zvieratá.
Pokúsila som sa vysvetliť aké škodlivé vplyvy
na zdravie a produkciu má nesprávne kŕmenie vedúce k acidóze; Dúfam, že sme sa dobre
pochopili, seno je „airbag“, zabezpečí bezpečnosť kŕmnej dávky, mládza a senáž sú vysokokvalitné krmivá, ich zastúpenie v kŕmnej
dávke produkčných zvierat je nutné, no treba
ich zaradiť do kategórie „energia“ a nepočítať
s nimi pri ochrane pred bachorovou acidózou.
Kľúč k úspechu je v rukách chovateľov, pretože
predispozíciou na neonatálne ochorenia je nesprávna výživa matiek pred obahnením a deficit mikroprvkov v chove.
V čase, keď novorodené jahňatá ochore-

obr.1
14

jú, sa dá už len hasiť požiar. Tu je nutná spolupráca s veterinárom. No na to aby sa táto
spolupráca efektívne rozvinula a priniesla zisk
obom stranám je nevyhnutné aby veterinár
dokázal s chovateľom komunikovať, vedel kde
a ako hľadať problém a hlavne po jeho nájdení poskytnúť možnosti nápravy situácie s čo
najmenšími stratami. Preto boli na školenie
pozvaní aj oni. Ďakujem všetkým prítomným
kolegom, že si našli čas. Mojim cieľom bolo
pripomenúť staré dobré diagnostické metódy:
teplomer a pitva(obr. 1) a zároveň aj predstaviť nové možnosti skorej diagnostiky ochorení
pomocou merania glykémie a betahydroxybutyrátu v krvi, vreckovým glukomerom priamo
na farme. Za pár sekúnd sa tak dá zistiť, či je
výživa zvierat dostatočná, či nie sme na hranici
tolerancie choroby bez klinických príznakov.
Ochorenie sa podarí odhaliť skôr ako sa klinicky prejaví a spôsobí v chove straty. Pri globálnom riešení patológií v chove môže pomôcť pri
diagnostike (a teda aj liečbe) ochorení tam,
kde by sme ich ani nečakali. Zvlášť u oviec, kde
je klinických príznakov veľmi málo.
Dôraz bol kladený na riešenie problémov
cez imunitný systém zvierat. Riešenie typu:
„mám patogén, tak proti nemu použijem anti-

biotikum alebo urobím vakcínu“ dlho fungovať
nebude. Príroda má hrôzu z prázdna a tak na
novovzniknuté miesto príde niekto ešte horší. Jedinou ekonomicky únosnou možnosťou
je trvalé produkčné zdravie zvierat. Účastníci
školenia sa dozvedeli, prečo je jód vo výžive
zvierat taký dôležitý, ako môže chrániť pred
ochorením a k údivu mnohých prítomných aj
to, prečo sa v terapii novorodených jahniat používa hormón štítnej žľazy (obr.2).
Na otázku, či sa účastníkom školenie páčilo
mi nikto nestihol dať odpoveď, tak si beriem
k srdcu konštatovanie pána Angeloviča, u ktorého sa akcia konala: „ovčiari sú tvrdý chlapi,
keby sa im nepáčilo, tak by odišli už pred koncom...“ Zároveň by som sa chcela poďakovať
za príjemné prostredie, ktoré nám pre účely
školenia aj s manželkou poskytli a za pomoc
pri registrácii účastníkov a zabezpečení obeda.
Zchok je naozaj organizácia fungujúca vďaka
chovateľom a pre chovateľov.
Ak po prečítaní tohto článku ľutujete, že ste
o to všetko prišli, dobrá správa, školenie v blízkej budúcnosti zopakujeme v okolí Banskej
Bystrice a bude ešte lepšie. Sledujte zväzovú
stránku, všetko sa včas dozviete.
MVDr. Zuzana Besson, agrisvet s.r.o;

obr.2
Chov oviec a kôz 1/2012

KLUB CHOVATEĽOV ANGLONUBIJSKEJ KOZY PRI ZCHOK

Čas na zmenu – návrh nového
bonitačného kľúča pre kozy
číta s množstvom bielkoviny v mlieku, keďže
práve bielkovina má veľký význam pri jeho spracovaní nielen na syry, ale aj jogurty a ďalšie
mliečne výrobky.
Preto KCHANK vytvoril na členskej schôdzi
dňa 21.1.2012 návrh nového bonitačného kľúča
pre AN kozy s dôrazom na hodnotenie vlastnej
mliekovej úžitkovosti.

Ako chovatelia kôz nie sme spokojní s používaným bonitačným kľúčom, ktorý pri zápise do
PK a pri určovaní výslednej triedy zohľadňuje
iba úžitkovosť matky a nie vlastnú úžitkovosť

kozy, aj napriek tomu, že vlastná úžitkovosť by
mala zaujímať najdôležitejšie postavenie pri určovaní výslednej triedy.
Taktiež je škoda, že sa pri hodnotení nepo-

Poradie jednotlivých parametrov podľa dôležitosti je následujúce: 1. hodnotenie vlastnej
mliekovej úžitkovosti kozy (max. 100 bodov), 2.
hodnotenie exteriéru (max. 30 bodov) a 3. hodnotenie za pôvod (max. 100 bodov), v ktorom sa
počíta s úžitkovosťou matky a plodnosťou.

1. Hodnotenie vlastnej mliekovej úžitkovosti (100 bodov):
Tab. 1: Hodnotené parametre:
Dojivosť
40 bodov
nad 801kg
30 bodov
701 - 800kg
20 bodov
601 - 700kg
0 bodov
menej ako 600kg

Obsah bielkovín
40 bodov
nad 4,01%
30 bodov
3,61% - 4,00%
20 bodov
3,21% - 3,60%
0 bodov
menej ako 3,20%

Obsah tuku
20 bodov
nad 4,21%
15 bodov
3,81% - 4,20%
10 bodov
3,41% - 3,80%
0 bodov
menej ako 3,40%

Hodnotenie v krížikoch
+++

Tab. 2: Určenie výslednej triedy za mliekovú
úžitkovosť:
Výsledná trieda

Dosiahnuté body

ER

85 - 100

EA

70 - 84

EB

55 - 69

I. trieda

40 - 54

++
+
N (-)

II. trieda

25 - 39

vyradené

menej ako 25

2. Hodnotenie exteriéru (30 bodov):
Pri hodnotení exteriéru sa prihliada k prípustným a neprípustným chybám uvedeným v štandarde. V prípade zistenia neprípustných chýb je zviera
vyradené z ďalšieho chovu.
Tab. 4: Bodovací kľúč pre každý hodnotený znak:

Tab. 3: Hodnotené znaky:
Znak
plemenný a úžitkový typ
celkový vývin a telesný rámec
hlava a krk
trup a končatiny
vemeno/pohlavní orgány
pohlavní výraz

Body
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Označenie
vynikajúci
lepší ako priemer
priemer
horší ako priemer
slabý
neprípustná vada

Body
5
4
3
2
1
vyradené

3. Hodnotenie pôvodu (100 bodov):
Hodnotenie pôvodu pozostáva z hodnotení mliekovej úžitkovosti matky a plodnosti. Plemenné
kozy/kozičky, ktoré nemajú známu mliečnu úžitkovosť matky a plodnosť (týka sa hlavne dovezených zvierat, prípadne vlastného odchovu pri úhyne matky), sa môže započítať úžitkovosť starej
matky.
Tab. 6: Hodnotenie mliekovej úžitkovosti matky:

Výsledná trieda
ER
EA
EB
I
II

Obsah bielkovín

Obsah tuku

Hodnotenie v krížikoch

30 bodov
nad 801kg

30 bodov
nad 4,01%

10 bodov
nad 4,21%

+++

25 bodov
701 - 800kg

25 bodov
3,61% - 4,00%

8 bodov
3,81% - 4,20%

++

20 bodov
601 - 700kg

20 bodov
3,21% - 3,60%

6 bodov
3,41% - 3,80%

+

0 bodov
menej ako 600kg

0 bodov
menej ako 3,20%

0 bodov
menej ako 3,40%

N (-)

Súčet bodov
28-30
24-27
20-23
16-19
12-15

Tab. 7: Hodnotenie plodnosti:
Otec
Matka

Potomok

Dojivosť

Chov oviec a kôz 1/2012

Tab. 5: Konečné hodnotenie exteriéru:

jedináčik
dvojčatá a viac
jedináčik
dvojčatá a viac
jedináčik
dvojčatá

0 bodov
5
0
5
0
10

trojčatá a viac

20

Tab. 8: Určenie výslednej triedy za mliečnu
úžitkovosť matky a plodnosť:
Výsledná trieda
ER
EA
EB
I. trieda
II. trieda
vyradené

Dosiahnuté body
85 - 100
70 - 84
55 - 69
40 - 54
25 - 39
menej ako 25
15

Celkové hodnotenie za vlastnú úžitkovosť,
exteriér a pôvod:

Tab. 9: Hodnotenie plemenných koz:
Výsledná trieda
Mlieko
ER
ER
ER
ER
EA
EA
EA
EA
EB
EB
EB
EB
I. trieda
I
I. trieda
I
II. trieda
II

Pri určovaní celkovej výslednej triedy za
všetky tri parametre postupujeme tak, že hlavné „slovo“ (najväčšiu váhu) má vlastná mlieková úžitkovosť, potom exteriér a nakoniec pôvod. Výsledná trieda nemôže byť väčšia ako je
hodnota vlastnej mliekovej úžitkovosti.

Exteriér
ER
min EA
min EA
min EB
min EB
min I
min I
min II
II

Pôvod
min EB
ER
min I
min EA
min II
min EB
min II
min I
min II

Hodnotenie plemenných capov
U plemenných capov je najdôležitejšie hodnotenie za pôvod (plodnosť a vlastná mlieková úžitkovosť matky), pak následuje hodnotenie jeho exteriéru.
Tab. 10: Hodnotenie plemenných capov:
Exteriér

Pôvod

ER
ER
EA
EA

ER
EA
EB

EA
ER
EA
EB

Plemenný capkovia ohodnotení v exteriéru
II. triedou a tiež capkovia po matke, ktorá nemá

EB
EA
EB
EB

I.
EB
I.
I.

vydojenú triedu ER-EB by nemali byť uchovnení,
preto sa s ďalšími variantami v tabulke neráta.

Sme si vedomí, že toto je len návrh, ktorý
eště musí prejsť rokovaním na šlachtiteľskej
rade, ale myslíme si, že týmto smerom by sa
mohlo isť i pri hodnotení ostatných mliečnych
plemien.
Autor: Ing. Petra Pajasová,predsedníčka
Klubu chovateľov AN kôz při ZCHOK,
Autor fotografií: Ing.Miroslav Medek

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Správa o činnosti úradu plemenných kníh
oviec a kôz za rok 2011
Ovce

k 31.12.2010
k 31.12.2011
+-

Všetky zapísané
bahnice
barany
113477
8763
115909
9208
+2432
+445

spolu
122240
125117
+2877

Z toho žijúce
bahnice
barany
35236
1713
31812
1764
-3424
+51

spolu
36949
33576
-3373

Počet
chovov v PK
115
118
+3

spolu
1011
1115
+104

Počet
chovov v PK
22
27
+5

Kozy

k 31.12.2010
k 31.12.2011
+-

Všetky zapísané
kozy
capy
2657
220
2830
219
+173
-1

spolu
2877
3049
+172

Z toho žijúce
kozy
capy
943
68
1040
75
+97
+7

Počty novozapísaných oviec a kôz za r. 2011
Novozapísané ovce (ks)
Bahnice
Barany
Ovce spolu
7246
1258
8504

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

Novozapísané kozy (ks)
Kozy
Capy
Kozy spolu
237
31
268

a kozy a príloha PK (oddiel B-Plemenný register –ďalej PR), v ktorom sú evidované krížence našich
uznaných a povolených plemien.
Vedenie plemenných kníh sa riadi
štatútom PK schváleným predstavenstvom ZCHOK.
Do plemennej knihy možno
zapísať zvieratá, ktoré spĺňajú
podmienky uvedené v štatúte PK

Novozapísané ovce
a kozy spolu(ks)
8772

a chovateľ pošle na ZCHOK vyplnenú prihlášku do PK. Týmto sa
zaväzuje dodržiavať podmienky
uvedené v štatúte PK. Po poslaní
prihlášky do PK je chov zaevidovaný pod vlastným registračným
číslom.
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame na porovnanie počty oviec
a kôz zapísaných v PK k 31.12.2011

Finančný poriadok ZCHOK na rok 2012
člen ZCHOK

nečlen ZCHOK

bez DPH/ks

s DPH/ks

bez DPH/ks

s DPH/ks

Hygienickej príručky HACCP časť 1 - ovčí syr
Hygienická príručka HACCP časť 2 - výrobky z mlieka

84,03 €
42,01 €

100,84 €
50,41 €

194,96 €
84,03 €

233,95 €
100,84 €

Časopis na celý rok

-€

-€

14,62 €

17,54 €
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a v rovnakom období predošlého
roku a počty novozapísaných oviec
a kôz za r. 2011.
K 31.12.2011 sme evidovali
v plemenných knihách spolu 33576
ks žijúcich oviec ( v porovnaní s minulým rokom pokles o 3373 ks).
Dôvodom tohto poklesu bol zánik
niektorých stád resp. ich predaj
mimo kontrolu úžitkovosti., ďalším
dôvodom je, že naši chovatelia sa
začali viacej orientovať na kvalitu.
Pri bonitáciách oviec požadovali od
šľachtiteľov ZCHOK prísnejšiu selekciu bahníc zapísaných v PK( t.j.
ponechať v PK len bahnice spĺňajúce podmienky potencionálnych
matiek plemenného potomstva).
Pokles je spôsobený aj celosvetovou ekonomickou krízou, ktorá
mala vplyv aj na trh s plemennými
zvieratami. Pokles odbytu, kúpyschopnosť chovateľov znížila záujem producentov o produkciu hlavne plemenných baranov.
K 31.12.2011 sme evidovali
v plemenných knihách spolu 1115
žijúcich kôz (v porovnaní s minulým rokom nárast o 104 ks).
Pre chov oviec vedieme v súčasnosti 18 plemenných kníh a to pre
plemená askánske merino, berriChov oviec a kôz 1/2012

Plemenná kniha oviec:
Potvrdenie spôsobilosti plem. baranov a capov
Za vystavenie POP jarky /bahnice/
Za vystavenie POP barana
Za vystavenie Osvedčenia o identite, Preukazu o identite
Náklady spojené s administráciou vedenia PK a PR
Hodnotenie barana na nákupnom trhu (vstup na NT)
Hodnotenie barana na chove na žiadosť chovateľa
Vyúčtovanie cest.nákladov pri hodnot.na chove na žiadosť chovateľa, cena za km
Vyúčtovanie cest.nákladov pri uznávacom pokračovaní na žiadosť chovateľa, cena za km

-€
5,00 €
10,00 €
2,50 €
*
3,28 €
8,33 €
0,40 €
0,40 €

-€
6,00 €
12,00 €
3,00 €
*
3,94 €
10,00 €
0,48 €
0,48 €

4,16 €
6,50 €
13,00 €
3,25 €
**
4,26 €
12,00 €
0,60 €
0,60 €

4,99 €
7,80 €
15,60 €
3,90 €
**
5,11 €
14,40 €
0,72 €
0,72 €

Plemenná kniha kôz:
Potvrdenie spôsobilosti plem. baranov a capov
Za vystavenie POP kozičky /kozy/
Za vystavenie POP capa
Za vystavenie Osvedčenia o identite, Preukazu o identite
Náklady spojené s administráciou vedenia PK a PR
Hodnotenie capa na nákupnom trhu (vstup na NT)
Hodnotenie capa na chove na žiadosť chovateľa
Vyúčtovanie cest.nákladov pri hodnot.na chove na žiadosť chovateľa, cena za km
Vyúčtovanie cest.nákladov pri uznávacom pokračovaní na žiadosť chovateľa, cena za km

-€
5,00 €
10,00 €
2,50 €
*
3,28 €
8,33 €
0,40 €
0,40 €

-€
6,00 €
12,00 €
3,00 €
*
3,94 €
10,00 €
0,48 €
0,48 €

4,16 €
6,50 €
13,00 €
3,25 €
**
4,26 €
12,00 €
0,60 €
0,60 €

4,99 €
7,80 €
15,60 €
3,90 €
**
5,11 €
14,40 €
0,72 €
0,72 €

Ceny za členské
Ročný členský príspevok- každoročne
Jednorázový vklad

50,00 €
-€

50,00 €
33,00 €

* vykoná ZCHOK na základe predloženej prihlášky za člena PK/PR 1x ročne, podľa stavov novozapísaných oviec a kôz zapísaných do plemennej knihy
od 1.1. do 31.12. predchádzajúceho roku v plnej výške + DPH. Od tejto sumy bude odpočítaná zľava v hodnote aktuálnej výšky štátnej pomoci
na vedenie PK v bežnom roku.
** vykoná ZCHOK na základe predloženej prihlášky za člena PK/PR 1x ročne, podľa stavov novozapísaných oviec a kôz zapísaných do plemennej knihy
od 1.1. do 31.12. predchádzajúceho roku v plnej výške + DPH. Od tejto sumy bude odpočítaná zľava v hodnote aktuálnej výšky štátnej pomoci
na vedenie PK v bežnom roku + 30% pre nečlena.
V Banskej Bystrici 1.1.2012, posledná aktualizácia 23.2.2012, odsúhlasená Predstavenstvom ZCHOK na zasadnutí 23.2.2012

chone du cher, bergschaf, cigája,
charollais, ile de france, romney
marsh, lacaune, merino, nemecká
čiernohlavá, oxford down, romanovská, suf folk, texel, valaška
(pôvodná valaška), východofrízska

ovca, vresová ovca a zošľachtená
valaška.
Pre chov kôz vedieme 4 plemenné knihy a to pre plemená
biela koza krátkosrstá, hnedá koza krátkosrstá, búrska koza a ang-

lonúbijská koza.
Registrácia nových chovov do
plemennej knihy sa vykonáva na
základe rozhodnutia Šľachtiteľskej
rady pri ZCHOK. V r. 2011 bolo zaregistrovaných 12 nových chovov

oviec a 5 nových chovov kôz.
Podrobné informácie nájdete
na www.zchok.sk.
Autor: Ing.Július Šutý,
Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku- družstvo

Plán nákupných trhov Plán nákupných trhov
plemenných
plemenných capov
baranov v roku 2012 v roku 2012
Dátum
konania
5.5.2012
16.5.2012
2.6.2012
13.6.2012
20.6.2012
27.6.2012
August
2012**

Miesto konania nákupného trhu
SS – GROUPE, s.r.o., Rapovce-Pleš,
okres Lučenec
T 20799 *
CVŽV , ÚCHO Trenčianska Teplá,
okres Trenčín
T 40428 *
M. Angelovičová-SHR, Lipany,
farmaKamenica,
okres Sabinov
T 10818 *
PD Liptovské Hole Kvačany-Dlhá Lúka,
okres Liptovský Mikuláš T 40800 *
AT- Tatry spol. s.r.o.,
Spiš. Belá- Podhorany,
okres Kežmarok
T 10649 *
PD Liptovské Hole Kvačany-Dlhá Lúka,
okres Liptovský Mikuláš T 40800 *
Jaroslav Roziak, SHR, Zvolen
T 40874 *

* číslo tržnice v CEHZ
** presný termín bude zverejnený dodatočne
Chov oviec a kôz 1/2012

Prihlásené
plemená
merino, mäsové,
krížence
ZV, C, lacaune,
krížence

Plán nákupných trhov plemenných capov v roku 2012

cigája, VF, krížence

* číslo tržnice v CEHZ
** presný termín bude zverejnený dodatočne

cigája, krížence

Podmienky na predvedenie baranov a capov na Nákupný trh,
hodnotenie kozičiek:

ZV, krížence

dátum
24.8.
14.9.
28.9.
September 2012

Miesto konania
Agrokomplex výstavníctvo Nitra
Dobrá Niva T 10639 *
Záborské T 20896 *
PD Mestečko T 20896 *

KATEGÓRIA

MINIMÁLNA HMOTNOSŤ VEK

1,5 ročné barany

Plemenný štandard – 5 kg -

plemeno
BKK
BKK
BKK
BKK

ZV, krížence

6 mesačné barany 43 kg

6 mesiacov v deň konania trhu

LC, VF
do 1 roku veku

capy

32 kg

5 mesiacov v deň konania trhu

kozičky

26 kg

5 mesiacov v deň konania trhu

Ak zviera nespĺňa jednu z týchto podmienok a bude predvedené
na NT- zviera bude vyradené!
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OZNAČOVANIE ZVIERAT

Ušní známky ovcí a koz v EU
Kristýna Zitová, Jan Turek
ČMSCH,a.s
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. je v České republice pověřena vedením ústřední evidence
hospodářských zvířat. Mezi naše
povinnosti patří mimo jiné evidence
ovcí a koz. Ovce a kozy se evidují na
základě označení, zapsaného na jejich ušních známkách. Přitom jsme
několikrát narazili na problémy při
evidenci zvířat, dovezených z ostatních zemí EU.
Přesto, že Rada EU vydala již
v roce 2004 nařízení, dle kterého
by měla fungovat rychlá a efektivní
výměna informací mezi členskými
státy o identifikačních značkách
a s tím souvisejících dokladech,
zdá se nám, že v této oblasti stále
existuje mnoho nezodpovězených
otázek.
Označovací prostředky pro ovce
a kozy se liší stát od státu. Zvířatům
dovezeným ze zemí EU se ponechává původní označení. Ale při čtení
ušního čísla na „cizích“ známkách
není vždy jasné, v jakém pořadí se
vlastně mají číslice číst a hlásit. Může se proto stát, že zvíře se dostane do evidence dvakrát pod dvěma
„různými“ čísly, protože každý chovatel přečte číslo jinak.
V tomto článku se pokoušíme
popsat typy identifikačních značek
- ušních známek a elektronických
identifikátorů - pro ovce a kozy,
používané v jednotlivých zemích
EU. Shromážděné materiály pocházejí z oficiálních webových stránek
organizací, pověřených vedením
ústřední evidence v jednotlivých
státech EU.
Doufáme, že tímto způsobem
alespoň částečně př ispějeme k
orientaci v číselných kombinacích
na zahraničních ušních známkách.

A. Systém označování
ovcí a koz v zemích EU.
Identifikace ovcí a koz má v zemích EU jasná pravidla, z nichž
(nařízení Komise evropských společenství č. 21/2004,čl.3) volně citujeme:
Každý členský stát EU musí mít
systém identifikace a evidence ovcí
a koz, který zahrnuje:
a) identifikační značky pro identifikaci jednotlivých zvířat
b) aktualizovanou evidenci v každém hospodářství
c) doklady o přesunu
d) ústřední evidenci nebo počítačovou databázi všech zvířat
Identifikační značky musí obsahovat kód s následujícími údaji v
uvedeném pořadí:
a) buď dvoumístný písmenný kód
nebo třímístný číselný kód, podle
normy ISO 3166, členského státu,
v němž se nachází hospodářství,
kde bylo zvíře poprvé označeno
(„kód země“ – v tabulce níže)
b) individuální kód zvířete nejvýše o
dvanácti číslicích
c) příslušný orgán může povolit i
čárový kód nebo dodatečné údaje
chovatele (pokud není narušena
čitelnost povinných, výše uvedených údajů)

tabulky obsahuje v prvním řádku
(„Identifikační číslo“) písmena a
číslice na identifikační značce ve
správném pořadí – tedy v pořadí,
v kterém se mají používat na všech
dokladech. V dalších řádcích jsou

uvedeny bližší údaje o identifikační známce – např. barva, význam
jednotlivých skupin číslic. Počet a
význam těchto údajů se mohou lišit podle státu a typu identifikační
značky.

B. Tabulka členských států EU a jejich písmenných a číselných kódů
Belgie
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko

BE
BG
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
IE
IT
LV
LT
LU
HU

056
100
196
203
208
233
246
250
372
380
428
440
442
348

Malta
Nizozemsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království

MT
NL
DE
PL
PT
AT
RO
EL
SK
SI
ES
SE
UK

470
528
276
616
620
40
642
300
703
705
724
752
826

Irsko
označení pro ovce
Identifikační číslo IE 12345 000001
Žlutá
barva
v případě bolusu modrá
kód země
IE
druh zvířete - ovce, kozy

04
12345
00001

číslo hospodářství
číslo zvířete
kontrola - ověřuje pravost čísla

C
označení pro koyz

C. Identifikační značky
pro ovce a kozy v jednotlivých
zemích EU
Pro každý typ identifikační značky je zde uvedena tabulka. Tabulky
jsou seřazeny abecedně podle států.
Systém značení některých členských
států (např. Rakousko, Kypr, Lotyšsko atd.) se nám nepodařilo dohledat.
V levé části tabulky je obrázek
identif ikační značky. Pravá část

Identifikační číslo IE 12345 000001
Zelená
barva
v případě bolusu modrá
kód země
IE
druh zvířete - ovce, kozy

04
12345
00001

číslo hospodářství
číslo zvířete
kontrola - ověřuje pravost čísla

C

Maďarsko
označení mladých a dospělých ovcí

označení mladých a dospělých koz
Identifikační číslo HU 10604112345
barva
HU
1
06041
12345
II
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není uvedena
kód země
pořadové číslo
prvních 5 cifer z čísla
Zvířete
posledních 5 cifer z čísla
zvířete (možnost 2-5 čísel)
pořadí náhrady – duplikát

Identifikační číslo HU 700123450
barva
HU

Zelená
v případě bolusu modrá
kód země

první 4 číslice z čísla
zvířete (ID)
posledních 6 čísel z čísla
123450
zvířete (ID) kontrolní číslo
pořadí náhrady – duplikát
II
7001

II

pořadí náhrady – duplikát

Chov oviec a kôz 1/2012

Belgie

Bulharsko

Konvenční označení označení - model BE311
Identifikační číslo BE 519224606
žlutá
barva

ovce

BE
5
1922
4606

kód země

5
7200
0040

kód

28

první 4 cifry z úředního čísla

druh zvířete – ovce, (jehně)

D

poslední 4 cifry z úředního čísla

Identifikační číslo BE 572000040
lososová
barva

kód země

BG

kontrolní číslice

Konvenční označení - model SVD35

BE

Identifikační číslo BG 280439162
žlutá
barva

Česká republika
konvenční označení - ovce – typ F
Identifikační číslo CZ 45612347
barva žlutá - jehnička
oranžová - beránek
dle
pohlaví bílá - kozička
modrá - kozlík
logo kompetentní autority
MZe

kód země
kontrolní číslice
první 4 cifry z úředního čísla
poslední 4 cifry z úředního čísla

kód země

CZ

Elektronické označení - model BE331

kodex – číslo územní správní
jednotky + pohlaví
evidenční číslo zvířete

456
Identifikační číslo BE 571010000
zelená
barva
BE
5
7101
0000

kód země

12347
konvenční označení – kozy –typ E

Identifikační číslo CZ 12345898
barva
žlutá - jehnička
oranžová - beránek
dle
pohlaví bílá - kozička
modrá - kozlík
logo kompetentní autority
MZe

kontrolní číslice
první 4 cifry z úředního čísla
poslední 4 cifry z úředního čísla

Dánsko

kód země

CZ

konvenční označení - ovce, kozy

DK
999999
12345

kodex – číslo územní správní
jednotky + pohlaví
evidenční číslo zvířete

123

Identifikační číslo DK99999912345
žlutá
barva
logo

číslo zvířete

0439162

45898

kompetentní autorita

Estonsko

kód země

označení ovcí
Identifikační číslo EE 0001519426
žlutá
barva

číslo hospodářství
číslo zvířete

kompetentní autorita

logo

elektronická identifikace

kód země

EE
Identifikační číslo DK07389505544
žlutá
barva
logo
DK
073895
05544

prvních 5 cifer
registračního čísla zvířete
posledních 5 cifer
19426
registračního čísla zvířete
00015

kompetentní autorita
kód země

označení koz

číslo hospodářství

Identifikační číslo EE 0000057912
červená
barva

číslo zvířete

logo

kompetentní autorita
kód země

Litva

EE

označení pro ovce, kozy

00000

prvních 5 cifer
registračního čísla zvířete
posledních 5 cifer
57912
registračního čísla zvířete

Identifikační číslo LT 104389
Žlutá
barva
ŽÚIKVC
LT
104
389

Chov oviec a kôz 1/2012

Zemědělské informační a vývojové centrum
- pověřená osoba
kód země
první 3cifry z čísla (ID)
Zvířete
poslední 3 cifry z čísla
(ID) zvířete

Finsko

Identifikační číslo FI 0730697
žlutá
barva
FI

kód země

(pokračovanie na 22. strane)
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Školenia HACCP
Školenia, ktoré organizuje
Zväz chovateľov oviec a kôz na
Slovensku - družstvo (ZCHOK) každoročne pred začiatkom salašníckej sezóny prebehli aj tento rok.
Tohtoročné školenia boli organizované ako kontraktačno-predajné semináre pre chovateľov
oviec a kôz, ale aj pre zástupcov
reštaurácii, jedální, stravovacích
zariadení, prevádzkovateľov a
pracovníkov salašov. Cieľom podujatí bola propagácia ovčiarskych
výrobkov a výchova salašného
personálu pri výrobe, spracovaní
a realizácií mliečnych a mäsových
výrobkov. Zväz sa na týchto akciách snaží rôznym spôsobom napomôcť propagácii ovčích a kozích
výrobkov.
Záštitu nad podujatím prevzal
ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy prof.
Jozef Bíreš.
Na prelome februára a marca

sme preto zorganizovali už šiesty
ročník školenia ku príručke HACCP (Zásady správnej výrobnej a
hygienickej praxe) na spracovanie ovčieho mlieka. Školenia boli
rozšírené aj o ukážky spracovania
jahňacieho mäsa - predvádzanie
rozrábky jatočného tela, porciovania mäsa, postupy uchovávania a
konzervácie mäsa, ukážky kuchynského využitia jahňacieho mäsa,
vnútorností a výrobu údenín. Celý
program bol tak spojený s praktickými ukážkami a ochutnávkami. Spracovanie mäsa predvádzal
mediálne známy mäsiar František
Kšána z ČR. Prostredníctvom majstra mäsiara Františka Kšánu sa
budeme snažiť propagovať jahňacinu na viacerých podujatiach
Zväzu- najbližšie 10.6.2012 na
Ovenáliách vo Východnej. Vo Východnej bude opäť predvádzať
svoje umenie. Tentokrát by sme
chceli aby oslovil nie len chovate-

F.Kšána s predstaviteľmi Plemenárskych služieb

Lektori sa stretli

ľov ale aj širokú verejnosť. Majster
mäsiar František Kšána je najmä
v Českej republike známy ako propagátor konzumácie mäsa pochádzajúceho z domácej produkcie.
Je populárny nielen prípravou
tradičných pochúťok z jahňacieho
mäsa, ale aj pre jahňacinu netradičnými výtvormi. Prezentáciu
spracovania jahňaciny sme zachytili aj na DVD. DVD nosič s prezentáciami lektorov a s bonusom-mäsiarskou šou Františka Kšánu

si môžete objednať na zchok@
orangemial.sk . Pre členov je cena
DVD 6 eur.
Prezentácia majstra mäsiara
sa stretla s obrovským ohlasom
zo strany chovateľov. Veľmi zaujal
ukážkami využitia jahňaciny v bežnej kuchyni. Pozvaní zástupcovia
reštaurácií, hotelov i stravovacích zariadení sa mohli stretnúť
s chovateľmi oviec a kôz a získať
informácie o ich výrobkoch, prípadne aj dohodnúť kontrakt y

Len si vybrať!

MUDr. Trusková

MVDr. Mydlo

MVDr.Pokorný pri diskusii v Sabinove

Nádherné a chutné!

Navštívila nás aj Farmáska revue!

na dodávku výrobkov. Aj týmto
spôsobom sa snažíme, aby orientácia spotrebiteľa bola najmä na
domáce produkty z chovu oviec a
kôz a presvedčiť ho, že jahňacina
a kozľacina je dostupná aj pre slovenských zákazníkov. Prvoradým
prostriedkom, ktorý by pomohol
oživeniu chovu oviec a kôz na
Slovensku, je zlepšenie odbytu
produktov z chovu oviec a kôz. Pri
odbyte sa nemôžeme spoliehať
len na zahraničný trh. Je úlohou
zväzu, chovateľov a v prvom rade
aj štátnych inštitúcií sprístupniť
kvalitné a bezpečné slovenské potraviny zákazníkovi na domácom
trhu. Sme hrdí na to, že chovatelia
sú schopní vyrobiť výrobky vysokej
kvality, ktoré si získavajú stále
viac zákazníkov aj na domácom trhu. Nosnou myšlienkou tohto procesu by pre spotrebiteľa malo byť
heslo: Nájdi si svojho baču. V rámci tejto myšlienky by každý výrobca mal mať svoj okruh zákazníkov.
Semináre prebiehali v dvojdennom bloku. Prvý deň školenia bol venovaný problematike

Exkluzívne mäsko z hlavy-líčka
spracovania mlieka a systému
predaja konečnému spotrebiteľovi - možnostiam realizácie mäsa,
mäsových výrobkov a mliečnych
výrobkov, školeniu k príručke HACCP pre výrobu a predaj výrobkov
z ovčieho mlieka v salašníckych
podmienkach. Tento deň odborné prezentácie viedli už tradiční
lektori MUDr.Ivete Trusková,PhD.
z Úradu verejného zdrovotníctva SR, zástupkyňa hlavného hygienika SR a MVDr.Ing.Fridolín
Pokorný, vedúci Odboru hygieny
produktov živočíšneho pôvodu na

Krásne pripravené!
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe v Bratislave. Chceme
sa im poďakovať, že aj napriek
obrovskej pracovnej zaneprázdnenosti si našli časový priestor na
tohtoročné školenia.
Ďalší deň školenia bol kontraktačno-prezentačný, zameraný
na prezentáciu spracovania ovčieho mäsa s praktickou ukážkou
spracovania jahňacieho mäsa.
Celkovo bolo na troch miestach
na Slovensku úspešne preškolených takmer 300 účastníkov.
Cieľom týchto vzdelávacích aktivít

je výchova vedúcich salašov a salašného personálu bezprostredne
účastného pri výrobe a spracovaní
mlieka smerom k zvládnutiu princípov a zásad správnej výrobnej a
hygienickej praxe vychádzajúcej
z príslušných smerníc a riadení
legislatívy EÚ a domácich usmernení. Prispieť tak v konečnom
dôsledku k tomu, aby salašnícke
ovčie mliekarstvo bolo súčasťou
výroby zdravotne bezpečných
mliečnych výrobkov.
Autor: Ing.Slavomír Reľovský,
ZCHOK na Slovensku-družstvo

Ponúkač Peťo Kundrát

Prezentáciu v BB otvára Ing. Nemčok

Už len smer-pekáč!

V Sabinove bolo fakt plno

Veľký záujem o ochutnávku

Všetko si musíte chytiť, ovoniať, pozrieť...

(dokončenie z 19. strany)

Finsko
Identifikační číslo
FI 250345201
různé
barva

Německo

Nizozemí – Holandsko

konvenční označení – ovce, kozy
Identifikační číslo
DE 010612345687
Žlutá
barva

konvenční označení

logo pověřené
organizace

kód země

FI

logo

01
06

ovce, kozy

SE

barva

DE

ovce, kozy - dovoz

01
06
Identifikační
číslo SE 9999912345

číslo hospodářství,
1000000 na kterém
se zvíře narodilo
číslo zvířete
00002

logo pověřené
Organizace
kód země

logo

12345687

druh zvířat
Stát
8 místné číslo
zvířete

elektronická identifikace
Identifikační
číslo NL 101033680002
Bílá
elektronická
barva
identifikace
kód pověřené
LNV
osoby

Červená

barva

logo švédské
rady pro
Zemědělství
kód země

SVJ
SE

číslo hospodářství,
999999 kde se
zvíře narodilo
číslo zvířete
12345

Velká Británie
ovce, kozy
Identifikační číslo
UK 024422000100
barva
UK

Žlutá
kód země
kód země

0
244220
00100

číslo stáda
číslo zvířete

kódy jednotlivých států
Schleswig
01
-Holstain
02 Hamburg
03 Niedersachsen
04 Bremen
Nordrhein
05
-Westfalen
06 Essen
07 Rheinland-Pfalz
Baden
08
-Württemberg

09

16 Thüringen

Slovensko
konvenční označení
Identifikační číslo
SK 1285001
Žlutá
samice
barva
– ročníková barva
logo pověřené
PSSR
osoby

označení pro ovce, kozy

1285001

barva
AVSA
RO
01
06
99
9999999

logo pověřené
organizace
ústřední
veterinární orgán
kód země
druh zvířat
Stát
první 3 cifery z čísla
zvířete
číslo zvířete

kód země

NL

číslo hospodářství,
1010336 na kterém
se zvíře narodilo
číslo zvířete
80002

Španělsko
ovce, kozy

SK

Žlutá

Bayern

10 Saarland
11 Berlin
12 Brandenburg
Mecklenburg
13
-Vorpommern
14 Sachsen
15 Sachsen-Anhalt

Rumunsko
Identifikační
číslo RO 999 9 999 999

Zelená
kód země

NL

Identifikační číslo
DE 010612345687
Žlutá
barva

číslo hospodářství,
999999 kde se
zvíře narodilo
číslo zvířete
12345
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Identifikační
číslo NL 100000000002

posledních
45687 5 cifer z čísla
Zvířete

logo švédské
rady pro
Zemědělství
kód země

SVJ

druh zvířat
Stát
první 3 cifry
z čísla zvířete

123

Identifikační
číslo SE 9999912345
Žlutá
barva

číslo hospodářství,
1016318 na kterém
se zvíře narodilo
číslo zvířete
50425

kód země

DE

Švédsko

Identifikační
číslo NL101631850425
Zelená
barva
červená – duplikát
kód země
NL

kód země
číslo zvířete

samice určuje
červená barvu roku
(2008)
konvenční označení - terčík
Identifikační
číslo SK 1293101
Žlutá
barva
PSSR
SK
1293101

Identifikační
číslo ES 00 00000 00000
Žlutá
barva
ES
00

kód země
kód společenství
(provincie)

prvních 5 čísel
00000 z ID zvířete
posledních 5 čísel
00000 z ID zvířete
označení pro zvířata mladší 12 měsíců
Identifikační
číslo ES 000000000000
Žlutá
barva
ES

logo pověřené
osoby

00

kód země

000

číslo zvířete

0000000

kód země
kód společenství
(provincie)
kód obce
číslo zvířete
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Francie
označení pro zvířata narozená ve Francii
Identifikační
č. FR 12345612345
žlutá
barva
FR

označení pro zvířata narozená v jiném státě
Identifikační
č. RO 12345612345
žlutá
barva
FR

číslo hospodářství
123456 (6 míst)

kód země

číslo hospodářství
123456 (6 míst)
12345

kód země

12345

číslo zvířete (5 míst)

RO

Identifikační
č. RO 12345612345
Žlutá
barva
FR

kód země

číslo hospodářství
123456 (6 míst)

číslo zvířete (5 míst)

12345

zvíře narozené
v Rumunsku

RO

číslo zvířete (5 míst)
zvíře narozené
v Rumunsku

VETERINÁRNE OKIENKO

Kokcidióza jehňat
Nález kokcidií při koprologickém vyšetření
trusu jehňat nepředstavoval až do nedávné doby
zásadní problém, a to vzhledem ke skutečnosti,
že se v naprosté většině případů jednalo o invaze sekundární, zejména v návaznosti na porušení
mikrobiálního prostředí střeva v důsledku infekce
enterotoxemií, v důsledku četnějších nálezů některých hlístic (především rodů Trichostrongylus,
Nematodirus a Bunostomum) nebo v důsledku
razantní antibiotické léčby vedené snahou zastavit akutní úhyny jehňat infekcí enterotoxémie
nebo pasterelózy. Zejména v poslední době ale
velmi výrazně narůstá podíl primárních invazí,
kdy jsou kokcidie jediným příčinou nemocnosti jehňat. Primární kokcidióza tak v podmínkách
chovů v České a Slovenské republice začíná představovat vážnou hrozbu pro zdraví a užitkovost
jehňat.
Jaké jsou klinické příznaky kokcidiózy?
Klinicky se kokcidióza projevuje průjmy jehňat, zpravidla od stáří 3 týdnů do 3 - 4 měsíců.
Kokcidie jsou nitrobuněčným protozoálním parazitem, jehož zásadní část vývojového cyklu probíhá v buňkách sliznice tenkého i tlustého střeva.
Výsledkem jejich činnosti je destrukce střevních
buněk, proto průjem velmi často obsahuje příměsi krve nebo části odlučované sliznice. Poškozená
sliznice střeva pak není schopna plnit svojí základní funkci, kterou je vstřebávání a přenos vody a živin do krevního oběhu zvířete. Výsledkem
tohoto stavu je velmi rychle se vyvíjející dehydratace, horečka, ztráta chuti k příjmu potravy,
progresivní hubnutí, anémie a následně úhyn. U
bahnic pozorujeme pouze ojedinělý nález vajíček
kokcidií v trusu bez jakýchkoli klinických příznaků. Tato skutečnost je dána jejich věkovou rezistencí, kterou ovce získávají ve stáří mezi 5. a 6.
měsícem. Pokud jsou ale starší jehňata umístěna
v prostředí, které je silně kontaminováno vajíčky
kokcidií, mohou kokcidie tuto věkovou rezistenci
překonat. Výsledkem je pak klinická kokcidióza
starších jehňat, zpravidla ve stáří 5 až 6 měsíců,
velmi často v návaznosti na provedený odstav
jehňat.
Chov oviec a kôz 1/2012

Kokcidióza se velmi často může prezentovat i
subklinicky, bez zásadnějších klinických příznaků. Tyto subklinické průběhy jsou velmi často pozorovány právě u odstavených jehňat, u kterých
bývá pozorována snížená užitkovost a občasný
průjem. Právě subklinické průběhy kokcidiózy
jsou velmi nebezpečné, protože jednak způsobují
velmi citelné ekonomické ztráty, ale hlavně dlouhodobější boj jehňat s kokcidiemi dříve nebo později vyčerpá jejich imunitní systém a výsledkem
tohoto stavu je pak prolomení postvakcinační
imunity enterotoxémie jehňat.
Ze střeva jsou nejčastěji postiženy kyčelník,
tlusté střevo a horní část tračníku. Jejich stěna je
zeslabená, edematózně prosáklá, často s krváceninami ve sliznici.
Co kokcidiózu způsobuje a jak se přenáší?
Kokcidiózu jehňat způsobuje 10 specifických
druhů kokcidií, které jsou nepřenosné na jiné
druhy zvířat (nepřenáší se ani mezi ovcemi a kozami). Nejčastějšími druhy u ovcí jsou kokcidie
rodů Eimeria. Zpravidla se jedná o smíšené invaze
několika druhů kokcidií. Vajíčka kokcidií odcházejí ze zvířat do zevního prostředí s trusem. V zevním prostředí sporulují a stávají se infekčními pro
další zvířata, především pro jehňata a všechny
mladé kategorie ovcí. Tyto vysporulovaná vajíčka
se dostávají s krmivem, které je kontaminováno
trusem, do tenkého střeva zvířat. Každé vajíčko
napadá jednu střevní buňku, ve které se během
14 dní trvající primární asexuální fáze mění na
schizont, který střevní buňku zničí a rozpadne
na merozoity (až 120.000 merozoitů z jednoho
vajíčka). Tyto merozoity napadnou další střevní
buňky nižších částí tenkého střeva, tlustého střeva a tračníku, ve kterých proběhne sekundární
asexuální fáze, při které se během dalších 2 dní
z každého merozoitu stane asi 30 dalších merozoitů. Ve slepém střevě a v tračníku pak kokcidie
dokončí svůj vývojový cyklus sexuální fází, jejímž
výsledkem je vytvoření nesporulovaných vajíček.
Teoreticky tak jedno vajíčko kokcidií zničí až 3,5
mil. střevních buněk. A to na začátku invaze není
jedno, ale desetitisíce až statisíce vajíček, které

odcházejí do zevního prostředí s každým gramem trusu průjmujících jehňat! Tento vývojový
cyklus kokcidií vysvětluje tak masivní zničení celých částí sliznice střeva, které následně vedou
k poruchám vstřebávání vody a nezbytných živin
ze střeva do krevního oběhu. Tyto následky pak
vysvětlují, proč jsou jehňata schopná během jedné epizody zhubnout ze 40 kg na 25 kg a ztratit
během několika dní většinu svojí svalové hmoty a
proč, pokud invazi díky úspěšné léčbě přežijí, následujících 4 až 6 týdnů v podstatě nepřibývají na
hmotnosti.
Vajíčka kokcidií mohou v prostředí přežívat
týdny až měsíce. Tato skutečnost může vést k jejich postupné kumulaci v prostředí. Nejpostiženějšími částmi hospodářství jsou prostory, kde
se ovce bahní, intenzivně spásané pastviny a
prostory odchovných stájí. Predispozičně vývoji
kokcidiózy působí jakýkoli stres, nejčastěji odstav, přesuny, změny krmné dávky, tepelný stres
a prováděné vakcinace.
Jak kokcidiózu správně diagnostikovat?
Diagnóza je stanovena na základě koprologického vyšetření trusu. Vzhledem ke skutečnosti,
že kokcidie jsou přítomny v trusu zdravých ovcí
všech věkových kategorií, je nutné při parazitologickém vyšetření posoudit sílu invaze kokcidií.
Počty kokcidií nad 20.000 v 1g trusu při současně probíhajících klinických příznacích kokcidiózy
a při vyloučení jiných primárních příčin zánětu
střeva (zejména vyloučení enterotoxémie provedením bakteriologického vyšetření trusu a vyloučení jiných parazitárních invazí) potvrzují diagnózu kokcidiózy.
Jaké jsou možnosti léčby a managementu
prevence kokcidiózy?
Pro stanovení správné léčby je mimořádně
důležité rozhodnout, zda se jedná o primární
nebo sekundární invazi kokcidií. V případě sekundárních invazí je nutné řešit primární příčinu.
Jakákoli léčba kokcidiózy v těchto případech řeší
až sekundární následek a neřeší primární příčinu
průjmového stavu. V případě primárních invazí
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kokcidií je řešení kokcidiózy naopak nezbytné a
obecně platí, že výsledek je tím lepší, čím dříve
je tento problém u všech jehňat ve stádě řešen.
K dispozici jsou antikokcidika, tj. preparáty na
bázi toltrazurilu, sulfonamidů a potencovaných
sulfonamidů. Je však nutné říci, že terapeutické
podání těchto antikokcidik u zvířat, u kterých
již jsou přítomny klinické příznaky kokcidiózy,
nepřináší větší úspěch. Navíc vedlejším účinkem
všech antikokcidik je tlumení činnosti bachorové mikroflóry, které se projeví nechutenstvím a
snížením hmotnostních přírůstků. Vzhledem ke
skutečnosti, že výskyt kokcidiózy se nechá podle
typu managementu chovu v určitých obdobích
roku předpokládat, je možné využít preventivně
účinek některých biologických agens, které při
zachování účinku proti kokcidiím, nemají tyto
nežádoucí účinky. Mezi takové preparáty patří
např. C – quard liquid (Informnutrition), což je

směs rostlinných extraktů, esenciálních olejů,
minerálních látek, vitamínů a antioxidantů, které pomáhají přirozenému rozvoji imunity a zdravého prostředí střeva. Velkou výhodou těchto
preparátů je skutečnost, že se nejedná o lék, ale
o krmný doplněk, tudíž jehňata v období jejich
jatečné realizace nejsou zatížena žádnou ochrannou lhůtou. Tyto preparáty se dávkují perorálně
dvěma dávkami, podanými v období předpokládaného vzniku kokcidiózy v rozmezí 5 dnů.
Prevence kokcidiózy se musí řídit individuálními podmínkami na farmě. Nejdůležitějším
krokem je odstranění jehňat z prostředí se silnou
kontaminací vajíčky a jednotlivé střídání pastvin
tak, aby se po mladých zvířatech pastvina následně přepásala staršími zvířaty s věkovou rezistencí. Velmi diskutabilní, vzhledem k jejich vedlejším
účinkům, je preventivní podání antikokcidik, a to
zejména u starších jehňat. Naopak plně indikova-

telné, zejména v období předpokládaných problémů kokcidiózy (odstav jehňat, primovakcinace
enterotoxémie a/nebo pasterelózy u jehňat) je
použití biologických agens.
Řada chovatelů v případě kokcidiózy ode mě
slyšela doporučení:“Seberte se a jeďte si do Německa koupit C-quard liquid“. Nikdo nelitoval
a problém kokcidiózy jehňat použitím tohoto
biologického agens se současným zavedením
chovatelských opatření vyřešil. Až do letošního
roku neměla v České a Slovenské republice firma Informnutrition zastoupení. Letošní rok se
situace změnila, většinu preparátů vyráběných
Informnutrition dodává na trh v České republice
společnost BIOFERM CZ, spol. s r. o. a Slovenské
republice společnost BIOFERM SK, s.r.o.
MVDr. Radek Axmann

VÝŽIVA A ZDRAVIE

HISTORICKÝ ODKAZ VÝŽIVY PRE SÚČASNÚ
STRATÉGIU VÝŽIVOVEJ POLITIKY /časť 2./
Ing .Ján Keresteš
N I K A, s.r.o. Považská Bystrica,
Nositeľ svetovej ceny duševného vlastníctva
Do komplexného pohľadu na úlohu potravín
vo výžive človeka je potrebné zaradiť následovné funkcie:
1. Základné biologické – tým, že potraviny
hradia potreby látkovej premeny, podmieňujú normatívny vplyv na optimálny neuropsychický vývin jedinca, zaisťujú zdatnosť, výkonnosť a odolnosť človeka po celý
život
2. Zdravotné – potraviny preventívne pôsobia
proti rozširovaniu chorôb, hlavne v klinických stavoch aterosklérozy, cukrovky II.
typu, obezity, v metabolických chorobách
s určením indikácie liečebnej výživy.
3. Spoločenské – v rodine a spoločnosti plnia
významné výchovné poslanie. Ak uvádzame základnú filozofickú normu v Európe
náboženstvo, jej ideologický základ tvorí
kresťanstvo. Marketing predaja a náboženstvo sú vo výchove i v masmediálnej politike
v opačnej polohe. Marketing nás nabáda
do pokušenia kupovať a celá stratégia je
v cene. Tým vlastne popiera vzťah hodnoty, pridanej hodnoty a vzniku reálnej ceny.
Marketing a média vstupujú do všetkých domácností tempom a agresivitou, ktorú pred
100 rokmi nikto nemohol ani predpokladať.
Dochádza k znižovaniu etických a morálnych hodnôt, čo spôsobuje penetráciu rodiny. Pre marketing je rozhodujúca reklama,
tvorca redaktor, pikoška a zaujatý poslu24

cháč ako potenciálny nákupca. Ekonomický
model masmédií sleduje momentálny efekt.
Oproti tomu rodina je dlhodobý vzťah a základ všetkých hodnôt. Najväčším problémom
pri liberalizácii v spotrebnej spoločnosti je,
že obsah informácií transformuje rodinu
z trvalých hodnôt na individualizmus, viac
sa propaguje osobná kariéra ako život v rodine. Tento životný štýl je prevládajúci v bohatých skupinách, ktoré svoje bohatstvo,
ale i neviazaný život priamo publikujú. Ak
propagujú absolútnu dostatočnosť potravín
pre úzku skupinu tzv. smotánky vytvárajú
podmienky pre iné sociálno – ekonomické
a morálne napätia, preto je potrebné aby
štát vytváral možnosti pre potravinovú dostupnosť najširších skupín obyvateľstva ako
prioritu realizácie základných občianskych
práv. Ich podstatu tvorí ochrana rodiny,
zdravej výživy a životného štýlu, slobody
osobného rozhodovania, sloboda prejavu
ako základ ľudských práv.
4. Kultúrne – špecifické potravinové zdroje,
spôsob ich spracovania vytvárajú možnosti
pre množstvo národných jedál. Keď v súčasnosti mnohé z nich predstavujú slovenskú
národnú identitu – bryndza, oštiepky, bryndzové halušky, čučoriedky, slivkový lekvár,
klobásy, šunka, čierny chlieb apod. – sú súčasťou národných zvykov, tradícií, ľudovej
kultúry a tým i identity slovenského národa.
5. Ekonomické – plnia kľúčovú ekonomickú
úlohu obyvateľstva, zabezpečenia dostatočnosti potravín, ktoré sú považované za

strategické suroviny národného hospodárstva. V podmienkach Slovenskej republiky
strategická úloha potravín bola výrazne
narušená, čo v ďalšom období bude mať negatívny vplyv na ekonomiku krajiny. Z pozície Európskej únie ako i globalizácie vzniká
stav, že počty obyvateľstva na planéte neustále stúpajú a potravinové zdroje pre krytie potrieb zaostávajú. Odborníci pre výživu
odhadli, že je možné očakávať 4-6%-ný nárast ceny potravín vo svete, hlavne zlepšenie životnej úrovne novoobjavených lídrov
svetovej ekonomiky, ako je Čína, India,
Brazília a ďalšie. Nárast populácie na zemeguli a tlaky na výrobu potravín prispejú
zmeny ideologickej doktríny na Slovensku
v sebestačnosti potravinových zdrojov obyvateľstva. Zložitosť riešenia bude narážať
na rozdielne prístupy k potravinovej dostatočnosti v celej Európe z dvoch základných
hľadísk:
a) Rozdielna úroveň objemu dotácií finančných prostriedkov podľa jednotlivých krajín, čo v podstate znamená, že lacné potraviny má ten člen Európskej únie, ktorý
má motivačne viazané najvyššie finančné
zdroje na jednotku produkcie. To v podstate
rozdelilo EÚ na štáty, ktoré zvyšujú poľnohospodársku produkciu, kde ide o zakladajúce štáty Európskej únie oproti neskoršie
pristupujúcim štátom EÚ. Výnimku tvorí
Poľsko, ktoré v negociáčnom procese získalo najviac dotačných titulov.
b) Rozdielnosť daní z pridanej hodnoty na potraviny, ktorá v podstate vytvára množstvo
Chov oviec a kôz 1/2012

ďalších rozporných situácií. Štáty s vysokou DPH na potraviny a nízkou dotačnou
úrovňou v podstate likvidujú poľnohospodárstvo a potravinový priemysel a stávajú sa závislými na západných štátoch EÚ.
Štáty s vysokou daňou s pridanej hodnoty
sú v nevýhode pri importe potravín v prípadoch, keď tieto štáty majú nízku DPH na
potraviny, napr. Poľsko. Ďalšou závažnou
otázkou je rozdielnosť DPH na jednotlivé
druhy potravín, kde základné druhy potravín majú spravidla nižšiu DPH ako mnohé
priemyselné tovary. Do trhu potravín vstupujú finančné zdroje získané z rozličných
fondov, nadácií, prohibičných opatrení
a pod. Systém nastavený na jednotnú DPH
u všetkých výrobkov je historicky prežitý
a je dôležitým signifikantom jeho archaizmu. 9 a 10% daň z potravinových zdrojov
historicky známa z obdobia priemyslovej
revolúcie (10 % štátu, 9% cirkvi) výrazne
prispeli k hospodárskym a politickým turbulenciám.
Pri stanovení stratégie výživovej politiky
je treba brať do úvahy zdravotnícke aspekty,
predpokladané demografické a fyziologické
zmeny, v tom, že v štruktúre, kde sa dá predpoklad takýto vývoj:
1. Stagnácia , resp. pokles zastúpenia mladej
generácie, čo do celkového počtu obyvateľstva. Očakávajú sa zmeny v tempe telesného a duševného vývoja mládeže a z týchto
dôvodov bude prichádzať k zmenám na kvalitu výživy.
2. Predlžovanie strednej dĺžky života, čo je
všeobecný trend vo vyspelých krajinách ale
i v prevažnej miere i veľkých štátov, ako sú
Čína, India, Malajzia, Brazília, niektoré štáty arabského sveta a pod. Vo všetkých prípadoch sa prejaví syndróm starnutia populácie s nárastom kategórie 65 rokov a viac
s požiadavkami na špecifické a diétne druhy
výživy.
3. Zníženie počtu ľudí v produktívnom veku :
a) Historický vývoj bol v tom, že početnosť
narodených detí neustále stúpala až do zlomových období v druhej polovici 20.storočia. Dĺžka prvého pôrodu matky sa predlžila
a viacdetnosť sa stála výnimkou, čím počet
ľudí v produktívnom veku bude klesať. Došlo k zmene zníženia svalovej námahy pri
práci a tým adekvátne znižovaniu spotreby
energeticky bohatých potravín ( Slovensko
má opačný trend)
b) Podstatne zvýšenie neuropsychického zaťaženia v dôsledku duševného a zmyslového vypätia pri každodennej práci v bežnom
živote a v rodine. Vývoj nastolí požiadavku
na výrobu biologicky vysoko hodnotných
potravín s bohatým obsahom predovšetkým
probiotických a ochranných látok, hlavne vitamínov, minerálov, bioflavonoidov
mastných kyselín, bielkovín pri výrazne
nižšej požiadavke na energetickú hodnotu.
Budeme musieť riešiť historický prechod od
výrob potravín súvisiacich s vysokou enerChov oviec a kôz 1/2012

getickou hodnotou pri fyzicky náročných
prácach, pre súčasnú potrebu nutričnej
tenzity výrobkov.
4. Oproti predchádzajúcim obdobiam sa zvyšuje počet obyvateľstva s prevalenciou tzv.
civilizačných ochorení. Úrady verejného
zdravotníctva ich dávajú do následovnej
rovnice: arterioskleróza, obezita, osteoporóza, inzulínová rezistencia, hypertenzia,
dna a metabolické poruchy. Zhoršujúci sa
stav obyvateľstva nastolí požiadavku na
riadenú výživu cielene orientovanú na prevenciu klinických jednotiek.
Analýza súčasného stavu výživovej politiky
a jej vplyv na zdravie preukazne potvrdzujú
získané výsledky vo vednom odbore nutrigenomike. Tento vedný odbor fylogenetickou
presnosťou určuje príčiny, ale aj zmeny, ktoré
vytvárajú nové výživové syndrómy pre nový
životný štýl a novú kvalitu života. Oproti predchádzajúcim obdobiam za posledných 20 rokov
došlo k výrazným zmenám v spotrebe množstva
a kvality mlieka a mliečnych výrobkov, ako
prvej a najdôležitejšej a kompletnej potraviny.
Mlieko, mliečne výrobky a potraviny rastlinného typu ( obiloviny, ovocie, zelenina) najdlhšie
vplývali na tvorbu výživového genómu ako najkonzervatívnejšej zložky vývoja ľudí. V mnohých krajinách mierneho pásma sa stali výrobky prostriedkami pre prežitie hlavne v zimnom
období, nielen formami ich mechanického
uskladnenia, foriem použiteľnosti, ale aj rozdielnych probiotických kvalít. Vznikli nové typy
výrobkov, hlavne syrov, napr. ementálske syry
v alpských oblastiach, ale na Slovensku hlavne
sudované ovčie syry, rozličné formy konzervovania mäsa ( napr. klobásy), sušené výrobky,
chladené výrobky a pod.
Výrazne zvýšenie osteoporózy je spájané
za posledných 20 rokov so zníženou spotrebou mlieka 243 litrov na obyvateľa a rok na
dnešných 138 litrov. Čo do kvality hlavne konzumných mliek prechodom na konzervačné
technológie sa znížil ich probiotický význam.
Rozdiel deficitu hlavne v ionizovanom vápniku
nie je možné nahradiť iným druhom potravín.
Spotrebou 5 kg syra na obyvateľa sme zaradení
na posledné miesto v Európe.
Závažné zmeny nastali v spotrebe mäsa.
V 90-tych rokoch minulého storočia spotreba
dosahovala až 93 kg na obyvateľa a rok, dnes
je spotreba na úrovni 60 kg. Štrukturálne
sa spotreba zmenila v prospech spotreby 34
kg bravčového mäsa, 24 kg hydinového mäsa, ktoré predstavujú dominantnú spotrebu.
Z historického hľadiska a jednoduchej bilancie
neobstojí tvrdenie, že znížením tzv. červeného mäsa, t.j. hlavne hovädzieho a ovčieho sa
zlepší zdravotný stav obyvateľstva. Pravdou
je opak a preto základné príčiny treba hľadať
v súčasnej spotrebe jednotlivých druhov mäsa.
Stav môžno dať do týchto súvislosti:
a) Nevyužitím potencie produkčných schopností lúk a pasienkov dochádza k zníženiu
probiotických potravín na Slovensku.
b) Dovážené mäsové výrobky formou bravčo-

vých polovičiek (bez vnútorností) a hydiny
narastá enviromentálny problém recyklácie
zdraviu škodlivých látok ako sú ťažké kovy,
chemické reziduálne ochranné látky, ale
hlavne polyfenolické látky, dioxíny. Uzavrel
sa okruh nezdravá pôda, nezdravé potravinové zdroje, zoonómy zvierat a zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľstva. Zmenu
možno navodiť len riešením prvopočiatku
problému t.j. prijať koncepciu na výrobu
biologicky zdravých surovín – potravinových zdrojov a potravín.
c) Nové technológie pri spracovaní mäsa narušili naturálny systém výživy a obehu živín
v prírode. Do tejto skupiny určite patria
• Emulgačné a stabilizačné technológie, ktoré v podstate znamenajú neustále znižovanie nutričných hodnôt potravín
• Separačné technológie, kedy dochádza
vplyvom vysoko použiteľných tlakov k vylisovaniu všetkých živín, ale i škodlivín
a spracovávajú sa substitúciou použitia lacnejších surovín s tepelným opracovaním.
V poslednom období napriek lobistickej
reklame výsledky dlhodobých štúdií najvyspelejších ústavov sveta potvrdzujú, že jednou
z príčin civilizačných ochorení je vysoká spotreba saturovaných olejov a margarínov. Na Slovensku bola zistená spotreba včítane skrytých
tukov do výšky 51,3 kg na obyvateľa ročne.
Rozdielnosť je v tom, že metabolizmus živočíšnych tukov ( hlavne masla, bravčovej masti)
je metabolicky iný ako umele vytvorených saturovaných tukov margarínov. Zmenou makroštrukturálneho transportu v ľudskom tele
dochádza k poškodzovaniu srdcovo – cievneho
systému, na ktorý je odpoveď zvýšená tvorba
zlého cholesterolu.
Podobne novodobé choroby sú spájané so
zvýšenou spotrebou repného cukru, ktorý dosiahol viac ako 51 kg na obyvateľa a rok. Ak dáme dohromady len dva druhy potravín a to tuky
a cukry, vzniká nadspotreba v energetickom
prísune u každého obyvateľa.
S vybilancovaných dávok potravín, ktoré
najlepšie charakterizujú súčasný výživový stav,
je poddimenzovaná spotreba zeleniny a ovocia
v čerstvom stave, bez geneticky modifikovaných zásahov a ochranných a konzervačných
chemických prostriedkov, kľúčovým faktorom
pre zdravotný stav obyvateľstva. Spoločenská
klíma výroby to charakterizuje prieskumom
v produkčných oblastiach Slovenska ( južné
časti Slovenska) – na čo mám vyrábať ovocie
a zeleninu, keď to nemám komu predať. Ide
o závažný ekonomicko - spoločenský faktor,
ktorého riešenie je nevyhnutné.
Vzťah výživy a civilizačné ochorenia dávajú
do súvislosti štatistické údaje za posledných
20 rokov s prognózou do roku 2040. Uvádzajú,
že okrem základných druhov potravín najvýraznejšie deficity budú vo vitamíne C, krytie
bude len 70 %, vitamín B2 78 %, oscilácia nedostatku železa a vitamínu A, v zimnom období
vitamín D a krytie vápnika na 84 %. Podobne
sa to prejaví v nedostatočnom krytí potreby
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polynenasýtených mastných kyselín radu n-6,
n-3, z chemických látok ako sú eikosanoidy,
kyselina arachidonová, leukotriény a hormóny. Výraznejšie sa prejavia choroby spôsobené
campilobakteriozou, choroby neuropsychické,
ale hlavne rôzne typy rakoviny.
V historickom kontexte je paradox v tom,
že kriteriálnu hodnotu „ľudské zdravie“ pri
dostatku a prebytku potravín viac ohrozuje
nevyvážená, nerovnomerná, nedostatočne
probiotická výživa, hlavne pri vysokej spotrebe saturovaných olejov a margarínov, cukru,
sladených nápojov, soli a reziduálnych komponentov v potravinách ako nedostatok potravín.
Pre spotrebiteľa je dôležité, aby vedel, ktoré druhy, v akej skladbe a z akých zdrojov včítane obchodných reťazcov a gastronomických
úprav zhoršujú zdravotný stav. To nezmenia
žiadne legislatívne úpravy v označovaní, pretože dávajú informáciu, ale nie návod na realizáciu. Pre porovnanie : konzumenti alkoholu
a fajčiari majú jasnú informáciu, čo im škodí.
Pri nadspotrebe tukov, hlavne olejov a mar-

garínov, cukru, soli konzument spravidla ich
používa bez znalostí dopadov a v dobrej viere.
A práve na alkohole a fajčení pri fiškálnych
zásahoch znižovania spotreby formou zvyšovania obratovej dane pre spotrebiteľa sa vytvárajú podmienky ekonomickej nedostupnosti
a opačne probiotické potraviny treba ekonomicky zvýhodniť formou nižšej DPH, mínusovej obratovej dane, teda fiškálne zvýhodnenie
probiotických druhov mliečnych výrobkov,
mäsa, rastlinných produktov, ovocia a hlavne
zeleniny. Štát pri modelovaní zdravotného stavu obyvateľstva nemôže prohibičné opatrenia
využívať ako zdroj príjmov, ale opačne, ako
ekonomickú normu znižovania potravín, ktoré
negatívne vplývajú na zdravotný stav obyvateľstva.
História zložitosti a rôznorodosti problematiky zdravia a výživy potvrdzujú všetky
dlhodobé vedecké štúdie a vybilancovali korelačný vzťah výživy a zdravotnej kondície
spoločnosti. Poučenie je preto v tom, aby dlhodobé skúsenosti pri výrobe, spracovaní, pre-

daji a gastronomickej využiteľnosti vychádzali
zo skúsenosti predchádzajúcich generácií. Výroba potravinových zdrojov a spracovanie ku
konečnému spotrebiteľovi výrazne predstihuje
historicky danú nutrigenomickú výbavu človeka. Protichodnosť histórie a súčasnej reality
je rozdiel medzi teóriou a praxou, medzi históriou a skutočnosťou, čo príčinne spôsobuje
civilizačné ochorenia.
Závažnosť týchto vzťahov nielen v Slovenskej republika, ale i v mnohých vyspelých štátoch dokumentuje rýchle tempá nárastu civilizačných ochorení a Slovenská republika a jej
štátom riadiace orgány nerešpektujúc a neuvádzajúc teoretické výsledky do praxe vytvorili
podmienky vstupu antibiotickej genocídy.
Historia est magistra vitae.
Zoznam literatúry:
Zúžený konspekt vybratých kľúčových statí
a vedeckých pojednaní z knihy „ Ing. Keresteš
Ján a kolektív: Zdravie a výživa ľudí, strana 840
– 920, vydaná v roku 2011“

MLIEKO

Námety na finalizáciu mlieka a výrobu syrov
v podmienkach malovýroby /časť 2./
Ing. Karol Herian, CSc.,
A. Rudnaya 47, 01001 Žilina,
e-mail : kherian@stonline.sk
Rámcový postup výroby hrudkového syra
1.) Príprava mlieka pred syrením
Mlieko je potrebné spracovať na výrobu syrov
do 2 hod. po nadojení, inak mlieko je potrebné
schladiť do 10 °C a spracovať ďalší deň spolu s
čerstvo nadojeným mliekom. Kozie mlieko na
výrobu čerstvých syrov je potrebné pasterizovať,
t.j. zahriať na teplotu 65 °C počas 30 min, alebo
na 72°C počas 15 sek.
Nádoba na spracovanie mlieka, resp. kotlík
by mal byť duplikátorový, t.j. dvojité dno a mal
by byť dobre umývateľný, nie drevený. V plášti
by mal byť priestor na pridanie horúcej vody tak,
aby sa mlieko – ak je vychladnuté - mohlo vyhriať na potrebnú teplotu sýrenia, t.j. 30 – 32°
C.
Požadovaná kyslosť mlieka je 7,6 – 8,0 °SH.
(Dá sa to zmerať papierikmi). V jarných mesiacoch sa odporúča mlieko nehať v teple mierne
prekysnúť. Z hľadiska lepšej výťažnosti a lepšieho sýrenia syridlom je výhodné pridať roztok
vápenatých solí – zvlášť v neskoršej laktacii – a
to 1–3 ml 40 % - ho roztoku (t.j. nasýteného
roztoku) chloridu vápenatého na 1 liter mlieka.
2.) Sýrenie mlieka
Ako syridlo je možné použiť Fromáse, ale tiež
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aj chymozinové syridlá a tiež aj syridlá pepsínové (hovädzí, alebo bravčový pepsín). Približné
dávkovanie je na 10 litrov mlieka 5 – 10 ml syridla Fromase 220 TL (t.j. na 100 litrov cca 0,5
– 1,0 dcl syridla). Syridlo je potrebné tesne pred
použitím zriediť vlažnou vodou v pomere 1 diel
syridla : 10 dielom vody.
Do pripraveného mlieka sa vleje a rozmieša
roztok syridla a nechá sa v kľude stáť. Začiatok zrážania by mal nastať po cca 15 min., kedy mlieko začne hustnúť. Ďalších 15 – 20 min.
je potrebných na lepšie vytužovanie syreniny.
Správna syrenina by mala byť pevná a mala sa
lámať (ako huspenina). Pri skoršom zrážaní, treba v budúcej výrobe ubrať zo syridla a naopak.

oceľovom ráme. Po pokrájaní sa zmes syrového
zrna a srvátky opatrne mieša, čím sa vytužuje a
zmenšuje syrové zrno. Čas krájania a miešania,
t.j. vytužovania zrna by mal trvať 25 – 30 min.
Pritom sa musí udržiavať teplota zmesi na minim. 29 °C. Správne vytužené zrno sa nesmie
lepiť a srvátka nesmie byť biela, ale zeleno-žltá.
Pri malom syrovom zrne bude sušina syra
vyššia, a naopak. Pri rozdrobení na syrársky
prach vzniknú veľké straty na hmotnosti syra,
t.j. na výťažnosti. Príliš pevné zrno – napr. pri
veľkej dávke syridla, alebo sýriacej teploty –
spôsobí uzavretie zrna a problémy so štruktúrou
a sušinou syra (takéto syry mokvajú, nemajú
rovnomernú sušinu).

3.) Spracovanie syreniny
Od správneho spracovania syreniny závisí
správna sušina budúceho syra a tiež dobrá výťažnosť. Podstata je jemné, opatrné krájanie a
správna veľkosť syrového zrna.
Dobre zrazené mlieko sa začne krájať dlhým
nožom, alebo tzv. syrárskou (najlepšie nerezovou) harfou. Najskôr sa opatrne nakrája na
hranolky 2x2 cm. a nechá sa postáť. Potom sa
veľkou naberačkou, alebo lopatkou opatrne pokrája naprieč a zas nechá postáť. Po vystúpení
srvátky sa syrové zrno začne krájať na ešte menšie zrná – veľkosti 1x1 cm, alebo ako lieskový
orech. Najlepšie je krájanie syrárskou harfou,
t.j. s natiahnutými tenkými strunami na ostrom

4.) Formovanie syreniny
Z hľadiska získania vyššej výťažnosti syra a
zlepšenia hygienickej bezpečnosti je žiadúce,
aby sa hrudka neformovala rukami stláčaním syreniny pod srvátkou, ale aby sa
vytvorila naliatím, alebo prečerpaním zmesi
syrového zrna a srvátky do placheniek (najlepšie z umelých hmôt) uviazaných a prevesených
cez žrď. Z pohľadu manipulácie je ešte lepšie odčerpať z vrchu číru srvátku a vyliať zmes do perforovaných foriem z umelej hmoty, alebo nerezu
(t.j. hranatej dierovanej formy). Pod plachietkami, alebo formami musí byť zberná nádrž na
srvátku. V žiadnom prípade nesmie srvátka vytekať na podlahu. Plachietky, alebo formy majú
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mať taký rozmer, aby odkvapkaný syr nemal
hmotnosť väčšiu ako 10 kg.
Hrudka sa v plachetkách mierne lisuje otáčaním a stláčaním spočiatku častejšie a potom
občas tak, aby bola rovnomerne tvarovaná. Syr
vo formách sa môže mierne zalisovať a častejšie
otáčať a to minimálne 1 deň v teplom prostredí
pri teplote do 20°C.
5.) Kysnutie hrudkového syra
Ďalší deň po výrobe a odkvapkávaní sa syr
vyberie z plachietky, alebo formy a nechá sa na
polici (drevenej, alebo z iného umývateľného
hygienickej materiálu so spádom na podchytenie srvátky) prekysávať. Prekysávanie musí
prebiehať pri teplote 18 – 20 °C a to spolu počas 1 – 2 dni. Za túto dobu by malo prebehnúť
prekysnutie na cca 80 °SH, alebo 5,2 pH. Po vybratí syra z formy je potrebné ho označiť potravinárskou farbou, alebo s nálepkou s označením
výrobcu a dátumu výroby Počas kysnutia je potrebné syr pravidelne otáčať, aby nemal suchú
kôru a aby bol rovnomerný. V prípade púšťania
srvátky je potrebné syr utierať čistou plachietkou.
6.) Zrenie hrudkového syra
Vykysnutý, mierne osušený syr sa prenesie
na police do chladnejšieho zrecieho priestoru,
pri teplote 13 – 15 °C. Tento priestor musí mať
zábrany voči muchám aj hlodavcom a musí mať
vetranie. Tu hrudkový syr zreje 3 – 7 dni a použije sa na priamy konzum, alebo na ďalšie spracovanie. Počas zrenia je znovu potrebné syr otáčať
2 – 3 krát denne tak, aby mal pravidelný a uzavretý povrch. Zároveň je potrebné ho aj v prípade
mokvania tiež otierať suchou plachetkou ( najlepšie s jednorázovým použitím).
7.) Kontrola kvality hrudkového syra
Výrobca by sa mal pravidelne, min. 1 x za
mesiac, zaujímať o hodnotenie vyrobeného syra, aby mohol dosahovať požadované optimálne hodnoty. U syra sa hodnotia organoleptické
(senzorické vlastnosti), chemické a tiež mikrobiologické hodnoty.
b.) organoleptické vlastnosti syra
- pravidelný uzavretý tvar, povrch čistý,
suchý, nezahlienený
- farba biela, až mierne žltá
- vôňa a chuť mliečno kyslá, čistá, typická pre
kozí syr
b.) chemické zloženie
- sušina syra
najmenej 47 %
- obsah tuku v sušine
najmenej 50 %
- aktívna kyslosť
pH 4,9 – 5,2
c.) mikrobiologické požiadavky
- Staphylococcus aureus
max. 1000/g
- Escherichia coli
max. 10000/g
- Salmonella
0/25 g
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Rámcové technologické postupy
výroby niektorých syrov
Požadované zloženie surového mlieka
- obsah tuku
- minim. 3,6 g/100 g
- množstvo beztukovej sušiny
- minim. 8,5 %
- kyslosť
do 7,6 °SH, alebo 6,4 pH
- cpz. pre tepelne neupravené výrobky
do 500 000/ml
- cpz. pre tepelne upravené výrobky
do 1 500 000/ml
- Staphylococcus aureus
500/ml
- inhibičné látky
0
a.) Čerstvý smotanový syr – kyslosť pH 5,0 –
5,2, soľ 1,5 – 2,0 %, tvs. 50 %
- Pasterizácia mlieka
72 °C 15 – 20 s
- Vychladenie na
32 °C
- Prídavok roztoku CaCl2
10 g / 100 l mlieka
- Prídavok smotanovej kultúry (zakysanka)
2–3%
- Prídavok roztoku syridla tak, aby začiatok sýrenia nastal za
5 - 15 min
- Vytužovanie zrazeniny
15 -20 min
- Krájanie na kocky
5 x 5 cm
- Vytužovanie syreniny
10 – 20 min
- Plnenie syreniny do foriem pri teplote
20 – 22 °C
- Odkvapkávanie srvátky
30 min
- Otáčanie syrov a prekysávanie – po 1 hod 2
– 3 x, neskôr po 3 hod. a potom ráno pred solením, pri teplote 18 – 20 °C,
- Solenie syrov po vybratí z foriem – 22 Bé,
teplota 10 °C,
10 – 20 min.
- Balenie syrov do pergamenového papiera,
alebo do podlepenej fólie.
- Chladenie syrov a expedícia
10 °C

-

-

-

-

b.) Parené a figurálne syry – suš. 50 %,
tvs 50 %, soľ 1,5 – 2,0 %
(udené i neúdené)
Postup výroby vychádza zo základnej suroviny – hrudkového syra ,
Prekysávanie syra do ďalšieho dňa pri teplote
18 – 20 °C na dosiahnutie pH 5,2
Vyskúšanie ťahavosti syrového cesta – syrenina sa musí dať v horúcej vode 70 – 80 °C
ťahať na jemné nite,
Ručné, alebo strojové ťahanie syrových nití,
pričom hneď sa vkladajú do studeného slaného roztoku, kde sa schladia a vysolia. Dĺžka solenia je 2 – 4 min. (podľa hrúbky nití,
Z napareného syrového cesta v teplom stave
možno formovať a ťahať aj parenice, alebo
robiť figurálne tvary. Syr oštiepok by mal
mať vyššiu sušinu a mal vby sa napariť iba
na povrchu a vložiť do formy. Všetky syry sa
solia v solnom roztoku podľa veľkosti až do 1
dňa.
Všetky parené syry sa môžu , ale nemusia aj
udiť v studenom dyme.
Balenie syra do expedičných obaloch a chladenie na teplotu 10 – 12 °C a expedícia.
c.) Polotvrdý, zrejúci syr

- suš. min. 54 %, tvs 50 %, soľ 2,0 %
- Mlieko upravené na 32 °C, kyslosť mlieka
max.
7,8 °SH, alebo 6,5 pH
- Pri zrení syra vyše 2 mesiacov pasterizácia
nie je potrebná
- Úprava teploty na 32 °C, prídavok roztoku
CaCl2
10 g/100 l,
- Prídavok Lbc. casei 0,2 % a smotanového zákysu (zakysanky)
0,5 – 1,0 %
- Sýrenie mlieka roztokom syridla tak, aby začiatok zrážania bol za
15 – 20 min,
- Vytužovanie zrazeniny
20 min
- Postupné a pomalé krájanie na veľkosť zrna
do dosušenia zrna.
3 – 4 mm
- Usadenie zrna a odpustenie srvátky
30 – 40 %
- Prídavok vlažnej pitnej vody (80 % z odpustenej srvátky) a záhrev na
38 – 42 °C
- Vymiešavanie a vytužovanie zrna – celková
doba spracovania .....,
100 – 120 min
- Predlisovanie vo formách alebo na vozíku pod
srvátkou
20 min
- Lisovanie vo formách pod záťažou a prekysávanie do ďalšieho dňa
pH min. 5,2
- Solenie syrov v soľných kúpeľoch
(podľa veľkosti 1 – 2 dni)
- Zrenie syrov v zrecej pivnici na paletách
pri teplote 12 – 15 °C, pravidelné otáčanie
a ošetrovanie povrchu po dobu 2 mesiacov,
- Ďalšie možné manipulácie so syrmi počas
zrenia – údenie syrov, barvenie natieranie
povrchu olejom, použitie mazovej povrchovej kultúry, vytvorenie jemnej kôry syra,
alebo zrenie v zrecej fólii a taktiež následné
porciovanie syrov a pod.
Niektoré námety pre ďalšie druhy
kravských, ovčích a kozích syrov
Napriek spomínaným mliečnym špecialitám
máme veľmi úzky sortiment našich syrov. Nemá
zmysel, aby sme robili syry, ktoré sú bežné v celej Európe, ale mali by sme sa zamerať na naše
tradičné a nové regionálne špeciality. Tých druhov syrov môže byť aj niekoľko desiatok, len bude potrebné využiť všetky ponúkané a dostupné
možnosti.
Nové druhy syrov môžu vznikať napríklad :
- rôznym spôsobom tvarovania a balenia syrov, napr. figurálne syry,
- využitím nových druhov mliečnych kultúr
a prídavných látok,
- rozšírením výroby aj mäkkých syrov, rôzne
tvarovaných s rôznym obsahom tuku,
- zavedením výroby syrov s bielou plesňou najmä u ovčích a kozích syrov,
- výrobou kyslých syrov s mazovou kultúrou,
- rozšírením výroby polotvrdých a tvrdých, dlho zrejúcich syrov s mazovou kultúrou,
- výrobou tzv. srvátkových syrov, alebo aj syrov s využitím všetkých bielkovín,
- výrobou tzv. Frischkäse, smotanových, termizovaných, rôzne ochutených,
- výrobou netradičných syrových šalátov so soleným syrom,
- s využitím tavených blokových syrov, ktoré ďalej zrejú pod plesňou, alebo mazom, atď.
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Chyby syrov
Najčastejšie príčiny zlej kvality syrov sú nasledovné :
a) nevhodná akosť spracovávaného mlieka na
výrobu syrov ( podchladené mlieko, tzv. silážne mlieko, prídavok cudzorodých látok, mikrobiologické znečistenie a pod.),
b) použitie nevhodných pomocných látok (kultúry, syridlá, soli, ochuteniny, obaly a pod.),
c) nedodržiavanie technologického postupu
výroby syrov ( teploty, čas spracovania, kyslostné krivky, podmienky dobrej výťažnosti,
nedodržanie hygienických zásad, a pod.),
d) nevhodné skladovanie a distribúcia (nedodržanie teplotného režimu, nešetrná manipulácia a pod.).

- mazľavý povrch – vysoká vlhkosť, prezretý syr
- červeno - hnedé škvrny na povrchu – vplyv
dusičnanov, prítomnosť kvasiniek a plesní,
nedostatočne vákuové balenie
- viac tvrdá, alebo mäkká kôra syra – nevhodné skladovacie podmienky, špatný zrecí obal.

Chyby syrov sa posudzujú ako :
- chyby vonkajšie - tvar syra
- povrch syra a kôra syra
- chyby vnútorné
- farba, vzhľad
- štruktúra syrového
cesta, konzistencia,
dierovanie syra
- chyby chuti a vône syra
Veľmi ťažko sa dajú posudzovať všetky druhy
syrov rovnakým spôsobom, lebo každý druh syra
má svoje osobitné požiadavky. Určité spoločné
chyby syrov sú stručne uvedené v nasledujúcom
prehľade :

-

-

-

-

-

Chyby vonkajšie
- nepravidelný povrch – poškodené formy, zlá
manipulácia
- porušený povrch syra – nedostatočné otáčanie , zlá manipulácia, popraskaný povrch

-

Chyby vnútorné a chyby
konzistencie syrov
nečisté oká syra – mikrobiologicky znečistené mlieko, malý prídavok ml. kultúr, veľa syridla, prevzdušnenie syrového zrna, nedostatočné lisovanie
skoré durenie syrov , t.j. už 2 dni po výrobe –
zvýšený obsah kvasiniek v mlieku, prítomnosť
koliformných baktérií, nedostatočný záhrev
mlieka
neskoré nadúvanie, alebo maselné kvasenie – týka sa to hlavne vysoko dohrievaných
syrov, spôsobujú to sporotvorné anaerobné
baktérie prevažne z krmiva dojníc
propionové kvasenie – týka sa to najmä nízkodohrievaných syrov, kde sa neočakáva prítomnosť syrových ôk – spôsobujú to baktérie
propionového kvasenia už z mlieka
biely okraj syrov – solenie syrov v teplom soľnom kúpeli
krátka, tvarohovitá štruktúra syrov – prílišné prekysnutie syreniny, veľký prídavok ml.
kultúr, malý prídavok technologickej vody
príliš tvrdý syr – vysoká sušina, prílišné vytúženie syreniny, vysoký záhrev, nedostatočné
prekysnutie, príliš mladý- nevyzretý syr
príliš mäkký syr – nízka sušina, nedostatočne
vytužené syrové zrno, nízky obsah vápnika
málo elastický syr - je to syr nevyzretý s krát-

kym cestom, nízky obsah vápnika
- príliš plastická konzistencia – syr je príliš vyzretý (polotvrdé a mäkké syry).
Chyby v chuti a vôni
- kyslé syry – mlieko na výrobu má vyššiu kyslosť, mladé, čerstvé syry, vysoká kyslosť soľných kúpeľov
- horké syry – nevhodná mikroflóra ( peptonizujúce baktérie, koliformné zárodky, kvasinky), nedostatočné množstvo kyslomliečných
baktérií, syrenie mlieka za chladu, veľká dávka syridla, prídavok dusičnanov, (syry ementálskeho typu môžu byť mierne orieškovo nahorklé)
- nasladlá chuť i vôňa – to je typické pre tvrdé
syry s propionovým kvasením, u iných syrov je
to nežiadúce, spôsobuje to prítomnosť propionových baktérií
- nečistá, cesnaková chuť – vysoké dávky dusičnanov, nevhodné balenie do samotnej hliníkovej fólie
- nažlklá chuť syrov – prezreté syry, nevhodné
ml. kultúry, špatná kvalita mlieka, vplyv slnečného žiarenia.
Záver
Hlavným účelom tohto príspevku bolo poukázať na potrebné požiadavky pri výrobe najznámejších druhov syrov t.j. najmä na hrudkový
(kravský, kozí i ovčí) syr a aj na iné druhy syrov.
Potrebné je pri tom vedieť si aj poradiť s kvalitou
a vedieť odstraňovať prípadné chyby. Ideálne
by bolo, aby každý región, a možno i každá obec
mala svoje vybrané najmä syrárske špeciality. Pomohlo by to rozvoju vidieka, zdravej výžive i agroturistike.

RADÍME

Mám škodu spôsobenú medveďom,
vlkom alebo rysom na dobytku,
ovciach či kozách, a čo ďalej?
V zmysle § 97 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „zákon“) štát zodpovedá za škody spôsobené „určeným živočíchom“
okrem iného i na vybraných domestifikovaných
živočíchoch.
V zmysle § 98 zákona náhradu škody na vybraných domestifikovaných živočíchoch možno
poskytnúť, ak kôň, osol a ich krížence, dobytok,
ovca, koza alebo ošípaná boli v čase rozhodujúcej udalosti v uzatvorenom objekte (budova,
ohrada, dvor, oplotený pozemok) alebo v elektrickom ohradníku alebo pri ich umiestnení
v čase keď nastala skutočnosť, v ktorej priamom
dôsledku došlo ku škode (ďalej len „rozhodujúca udalosť“), mimo uzatvoreného objektu alebo
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elektrického ohradníka boli pod priamym dohľadom fyzickej osoby alebo pastierskeho psa. Náhradu nemožno poskytnúť, ak škoda bola spôsobená určeným
živočíchom mimo doby jeho druhovej ochrany podľa tohto zákona alebo na území, pre ktoré bola povolená výnimka zo zákazu podľa § 35
ods. 1 písm. a) zákona (napr. výnimka na usmrtenie medveďa hnedého).
V zmysle § 100 ods. (1) zákona poškodený
písomne oznámi škodu na majetku (napr. ovce, kozy, dobytok) do 48 hodín od jej zistenia.
Doporučujem škodu oznámiť miestne príslušnému
obvodnému úradu životného prostredia čím najskôr telefonicky (telefónne čísla sú na webových
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stránkach úradov). Väčšina farmárov či majiteľov
salašov má priame telefonické kontakty na pracovníka obvodného úradu životného prostredia.
Písomné oznámenie však treba podať vždy aj
po telefonickom oznámení.
V zmysle § 101 orgán ochrany prírody,
v ktorého územnom obvode ku škode došlo, po
ohlásení škody do troch dní uskutoční miestne
šetrenie za účasti poškodeného a dotknutých
orgánov štátnej správy, spíše protokol a zaistí
vhodným spôsobom dôkazy. V praxi je dôležité
obhliadku uskutočniť čo najskôr najlepšie v deň
oznámenia ( hlavne počas letných horúčav) za
účelom lepšej identifikácie živočícha, ktorý ško-

du spôsobil. Dôkaz musí byť jednoznačný ( to, že
ovca chýba nie je dôkaz o tom že ju zožrali vlky).
V zmysle § 100 ods. (2) zákona právo na
náhradu škody musí poškodený uplatniť písomnou žiadosťou doloženou dokladmi a podkladmi potrebnými na posúdenie nároku na
náhradu škody na orgáne ochrane prírody (obvodný úrad životného prostredia), v ktorého
územnom obvode ku škode došlo do jedného
mesiaca odo dňa, keď sa poškodený o škode dozvedel, najneskôr do šiestich mesiacov
odo dňa, keď škoda vznikla. V zmysle § 40 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. sú náležitosti
žiadosti o poskytnutie náhrady škody a do-

Oznámenie o vzniku škody
spôsobenej určenými živočíchmi
Obvodný úrad životného prostredia
v ...............................

klady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti
pripája nasledovné:
- meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa
v prípade fyzickej osoby
- názov , sídlo a identifikačné číslo žiadateľa v prípade právnickej osoby
- opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody ( presné vyčíslenie škody, v prípade
plemenných jedincov dokladovať faktúrami
alebo iným písomným dokladom)
- označenie určeného živočícha, ktorý škodu
podľa poznatkov žiadateľa spôsobil
- opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na
zabránenie vzniku škody

Žiadosť o poskytnutie náhrady
škody spôsobenej živočíchmi
(v zmysle § 100,ods.4 zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
+ § 40 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.)

V zmysle § 100,ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny poškodený alebo pozostalá osoba písomne
oznamuje vzniknutú škodu:

1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa ( v prípade fyzickej osoby )
...............................................................................................

meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa ( v prípade fyzickej osoby )

názov, sídlo a IČO žiadateľa ( v prípade právnickej osoby )
...............................................................................................

..........................................................................................
názov, sídlo a IČO žiadateľa ( v prípade právnickej osoby )
..........................................................................................
Oznamujeme Vám, že :
dňa

...............................................................

v lokalite

...............................................................

v katastri obce

...............................................................

vznikla škoda na
..........................................................................................
..........................................................................................
pravdepodobne spôsobená ( medveď, vlk, rys, bobor, vydra,
kormorán, los, zubor )
..........................................................................................

Dátum :

2.opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................
3.označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov
žiadateľa spôsobil ( medveď, vlk, rys )
..............................................................................................
4. opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody
..............................................................................................
.............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
...............................................................................................
5. spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad :
- prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom
ústave,
..............................................................................................

Podpis ( pečiatka ) :
Dátum :

Podpis ( pečiatka ) :

Prílohy ( podľa potreby ) :
a) doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
b) potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného : toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
c) prípadne odborný alebo znalecký posudok o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku,
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- spôsob poskytnutia náhrady škody (číslo
účtu)
- doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola škoda spôsobená (napr. výpis z CEHZ)
- potvrdenie vydané veterinárnym lekárom
o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného
- prípadne odborný alebo znalecký posudok
V zmysle § 101 ods. (3) zákona ak orgán
ochrany prírody, v ktorom územnom obvode ku
škode došlo, zistí, že škodu spôsobil určený živočích, sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom a nie sú pochybnosti o čase rozhodujúcej udalosti, o vzniku škody poškodenému
a o rozsahu ním požadovanej náhrady škody,
zaplatí náhradu škody poškodenému najneskôr
do štyroch mesiacov odo dňa, keď bola tomuto
orgánu žiadosť poškodeného o poskytnutie náhrady doručená. Ak nie je škoda alebo jej rozsah
preukázaný, orgán ochrany prírody náhradu
škody nezaplatí.
Pavol Kostúr

ŠĽACHTITEĽSKÁ RADA

Zápisnica
zo zasadnutia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK
konaného dňa 15.2.2012 v priestoroch ZCHOK
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 :
Pondelok
I. Otvorenie
II. Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia ŠR
III. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
IV. Prerokovanie nového systému hodnotenia
kôz a oviec (vresová ovca, ouessant)
V. Prerokovanie systému hodnotenia SDO
VI. Rôzne
VII. Záver
K bodu I.
Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július
Šutý, ktorý privítal prítomných členov Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK. Súčasne privítal Ing. Milana Petroviča, ktorý bol na základe rozhodnutia
Predstavenstva ZCHOK Predsedom Predstavenstva ZCHOK menovaný za riadneho člena ŠR ako
zástupca chovateľov kôz.
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K bodu II.
Kontrola plnenia opatrení zo zasadnutia
ŠR 14.-15.11.2012:
1. ŠR schvaľuje uvedenie systému hodnotenia
mäsových a kombinovaných nedojných plemien
oviec podľa hrúbky podkožného tuku a MLT do
praxe od r.2012.
ŠR poveruje Doc.RNDr.M.Margetína, PhD.,
Ing. M.Rafajovú, PhD. a Ing. A.Machynovú doriešením tejto problematiky pre uvedenie do praxe.
Uvedené zmeny zakomponovať do bonitačného
kľúča.
Termín: do 28.2.2012
Zodpovední: v texte
- splnené, doplnenie bonitačného kľúča
pretrváva
2. Upraviť katalógy na hodnotenie mäsových
a kombinovaných nedojných plemien oviec tak,
aby obsahovali okrem výsledných indexov aj skutočné hodnoty hrúbky podkožného tuku a MLT.
Termín: do 28.2.2012
Zodpovední: Ing. Rafajová,PhD.,
Ing. Machynová
- splnené
3. Upraviť metodiku výkonu KÚ u kombino-

vaných nedojných plemien oviec tak, ako u mäsových plemien (zisťovanie hmotnosti vo veku
80-120 dní)
Termín: do 31.12.2011
Zodpovední: Ing. Rafajová,PhD.
- pretrváva
4. ŠR schvaľuje skratky pre označovanie plemien oviec assaf (AF), ouessant (Q), vresová ovca (VR)
5. ŠR schválila, že nie je potrebné striktne trvať na zachovaní starých línií baranov, je potrebné systematicky sa venovať tvorbe nových línií
6. ŠR zamietla návrh na vyraďovanie baranov
s mínusovou PH, predvedených na NT. Problematika musí byť podrobnejšie prehodnotená.
7. ŠR schvaľuje ( po zapracovaní pripomienok) predložené návrhy „Podmienky pre uznávanie ŠECH oviec“ a „Podmienky pre uznávanie RCH
kôz“ predložené Ing. Apolenom . ŠR schvaľuje
ako podmienku pre uznanie štatútu RCH oviec
a kôz minimálnu početnosť 3 ks zvierat spĺňajúcich ďalšie podmienky pre uznanie štatútu.
ŠR sa uzniesla, že v prípade ak chovateľ nakúpi plemenné ovce resp. kozy s POP ( zo ŠCH a RCH
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chovov na Slovensku alebo z importu), môže požiadať o uznávacie konanie o štatút RCH ihneď.
ŠR poverila Ing. Apolena zosúladiť podmienky pre uznávanie RCH oviec so schváleným návrhom pre kozy.
Termín: do 31.12.2011
Zodpovedný Ing. Apolen
- splnené
8. Pripraviť návrh hodnotenia (bonitačný
kľúč) plemien oviec ouessant a vresová ovca
Termín: do 31.12.2011
Zodpovedný Ing. Apolen
- splnené
9. ŠR, na základe odporúčania Klubu chovateľov pôvodnej valašky pri ZCHOK schvaľuje nasledovné zmeny v bonitačnom kľúči valašky (pôvodnej valašky):
Sortiment vlny: DE -15 bodov
E, EF – 20 bodov
D, F - 5 bodov
Valaška (pôvodná valaška) bude v bonitačnom kľúči samostatnou kategóriou, nebude zaradená do žiadnej skupiny plemien.
Na základe tohto uznesenia budú vykonané
zmeny v bonitačnom kľúči.
Termín: do 31.12.2011
Zodpovedný Ing. Rafajová, PhD.
- pretrváva
10. ŠR v zmy sle uznesenia ŠR č. 2.
z 12.11.2009 schvaľuje uznanie štatútov:
- G.S.International s.r.o.,02601 Leštiny 47 –
RCH kôz BKK
- Slovenská obchodná, s.r.o., Janka Kráľa 144,
90871 Moravský Svätý Ján – RCH oviec plemena VR
- RD „Veľká Rača“ Oščadnica- RCH oviec plemena V
- Pavol Rajchman, ul. Rumunskej armády
1400/48, 96701 Kremnica - RCH oviec plemena VF
- MVDr. Tomáš Hadraba, Predmier 32, 02354
Turzovka - RCH oviec plemena VF
- Agramil, s.r.o, Mojš 54, 01001 Žilina - RCH
oviec plemena OD
11. ŠR poveruje Doc. Ing. E. Gyarmatyho,CSc.
prerokovať žiadosť Ing. Daniely Struckelovej,CSc. so žiadateľkou o možnosti zaradenia väčšieho počtu kôz pre uznanie štatútu RCH a informovať predsedu ŠR o výsledku rokovania. ŠR žiadosť
predbežne odročuje
Termín: do 31.12.2011
Zodpovedný : Doc. Ing. E. Gyarmaty,CSc.
- splnené, doručená elektronická odpoveď
Doc. Ing. E. Gyarmatyho,CSc
12. Predseda ŠR menoval komisie na posúdenie žiadostí chovateľov (uznávacie konania):
- AGRODRUŽSTVO TURŇA, 04402 Turňa nad Bodvou 354 žiadosť o uznanie štatútu ŠECH ( M x
LC): komisia v zložení – Ing. J. Šutý (predseda komisie), Ing. S. Reľovský, Ing. J. Dvorjak,
Ing. D. Apolen, zástupca príslušnej RVPS
- Združenie agropodnikateľov, družstvo, Veľká
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-

-

-

-

-

Komárňanská 5, 94131 Dvory nad Žitavou žiadosť o uznanie štatútu RCH kôz plemena
HKK: Ing. J. Šutý (predseda komisie), Ing. S.
Reľovský, Ing. M. Rafajová,PhD., Doc. Ing. E.
Gyarmathy,CSc., zástupca príslušnej RVPS
Poľnohospodárske družstvo Pokrok, 92201
Ostrov - žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec
plemena V: Ing. J. Šutý (predseda komisie),
Ing. S. Reľovský, Ing. M. Rafajová,PhD., Doc.
RNDr. M. Margetín,PhD., Ing. R. Mészároš, zástupca príslušnej RVPS
Eva Bedejová, Ružová Dolina 588, 91901 Suchá nad Parnou - žiadosť o uznanie štatútu
RCH oviec plemena ouessant: Ing. J. Šutý
(predseda komisie), Ing. S. Reľovský, Ing. M.
Rafajová,PhD., Doc. RNDr. M. Margetín,PhD.,
Ing. R. Mészároš, zástupca príslušnej RVPS
Farma NOE, Bc. Eugen Nagy, Dolné Janíky
č.80, 93039 Janíky - žiadosť o uznanie štatútu RCH kôz plemena AN: Ing. J. Šutý (predseda komisie), Ing. S. Reľovský, zástupca príslušnej RVPS
Peter Gulička, Kút 670, 90606 Vrbovce - žiadosť o uznanie štatútu RCH kôz plemena AN:
Ing. J. Šutý (predseda komisie), Ing. S. Reľovský, ., Ing. R. Mészároš, zástupca príslušnej RVPS
Agro Torysa 335, 08276 - žiadosť o uznanie
štatútu RCH oviec plemena LC: Ing. S. Reľovský (predseda komisie), Ing. J. Dvorjak, Ing.
J. Šutý, zástupca príslušnej RVPS

- MVDr. Jozef Malček, 98001 Rimavské Jánovce 386- prehodnotenie (resp. potvrdenie)
štatútu šľachtiteľsko – experimentálneho
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: Ing. J. Šutý (predseda komisie),
Ing. S. Reľovský, MVDr.P.Keľo, Ing. D. Apolen,
zástupca príslušnej RVPS
Termín ukončenia uznávacích konaní: do
15.12. 2011 Zodpovední: predsedovia komisií
- splnené, prehodnotenie chovu MVDr. Malčeka odročené
13. ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH oviec
a vyradenie uvedených stád (podľa menovky
chovov) z registra chovov PK:
- POLVITO s.r.o., Hájska 927/20, 97242 Lehota
pod Vtáčnikom - stádo 307 724 013 a stádo
307 724 008
- Jaroslav Roziak, Agropodnikateľ, ul. 11.marca 336/50, 96001 Zvolen - stádo 611 707 005
- RD Hron, 97613 Slovenská Ľupča - stádo
601 001 966
- Ing. Igor Nemčok, Senická cesta 25, 97401
Banská Bystrica - stádo 601 022 965
14. ŠR berie na vedomie rozhodnutia MPRV
SR o zrušení štatútov ŠCH a schvaľuje vyradenie
uvedených stád (podľa menovky chovov) z registra chovov PK:
- AGROFARMA spol. s r.o. – plemeno ZV, stáda
801 010 103 a 801 010 102
- AGRODRUŽSTVO 05305 Granč-Petrovce – ple-

meno ZV, stádo 704 512 072
- Ing. Igor Nemčok, Senická cesta 25, 97401
Banská Bystrica – plemeno VF, stádo
601 022 965
15. ŠR ukladá predsedovi ŠR vykonať zmeny zápisov v registri chovov PK podľa uznesení
o uznaní alebo zrušení štatútov ŠCH,ŠECH a RCH,
vystaviť a odoslať dekréty chovateľom, ktorým
bol uznaný štatút ŠECH resp. RCH (v zmysle
uznesenia ŠR č. 2. z 12.11.2009), písomne informovať chovateľov o vyradení z registra chovov
PK ( chovy, kde bol rozhodnutím MPRV SR zrušený štatút ŠCH, resp. rozhodnutím ŠR zrušený
štatút ŠECH alebo RCH)
Termín: do 31.12.2011
Zodpovedný Ing. Šutý
- splnené
16. Hostia na zasadnutí ŠR Ing. Petra Pajasová a Ing. Milan Petrovič sa zaviazali pripraviť návrhy nového systému hodnotenia, plemenných
štandardov a chovného cieľa kôz a to Ing. Pajasová pre plemeno AN a Ing. Petrovič pre plemená BKK,HKK a BU. Návrhy doručia Doc. RNDr. M.
Margetínovi,PhD.
Termín: do 15.12.2011
Zodpovední: v texte
- pretrváva
17. ŠR poveruje Doc. RNDr. M. Margetína,PhD. vypracovať nový systém hodnotenia, nové
plemenné štandardy a chovný cieľ kôz plemien
AN,BKK,HKK,BU pri zohľadnení návrhov Ing.
Pajasovej a Ing. Petroviča.
Termín: do 28.2.2012
Zodpovední: v texte
- pretrváva
18. ŠR stanovila minimálne hmotnosti ako
podmienku pre hodnotenie baranov vo veku
nad 12 mesiacov na NT. Minimálna hmotnosť
bude stanovená ako dolná hranica plemenného
štandardu znížená o 5 kg. Stanovené minimálne
hmotnosti budú prílohou bonitačného kľúča.
O tomto uznesení je potrebné informovať členov VK pri MPRV SR.
Termín: operatívne
Zodpovedná: Ing. Rafajová,PhD.
- pretrváva
19. Plemenné štandardy budú stanovené
podľa 5-ročných priemerov jednotlivých ukazovateľov ( mlieko, tuk, bielkoviny, laktóza, reprodukčné ukazovatele, intenzita rastu, hmotnosť
pred NT resp. prepočítaná hmotnosť v jednom
roku veku) v ŠCH podľa plemena a pohlavia. Plemenný štandard bude vyjadrený jedným číslom,
nie rozpätím.
Chovný cieľ bude stanovený ako hodnota plemenného štandardu zvýšená o 20 %.
ŠR poveruje Ing. Rafajovú,PhD. a Ing. Machynovú spracovaním podkladov pre stanovenie
plemenných štandardov a chovných cieľov pre
jednotlivé plemená oviec a kôz a poslať tieto
podklady členom ŠR na pripomienkovanie. Ná31

vrhy budú prerokované na najbližšom zasadnutí
ŠR.
Termín: do 31.1.2012
Zodpovední: Ing. Rafajová,PhD.,
Ing. Machynová
- podklady spracované, prerokovanie pripomienok členov ŠR pretrváva
20. Na základe informácií z PS SR š.p., ÚPZ
Žilina o aktívnej populácii jednotlivých plemien
oviec sa rozhodne o spôsobe hodnotenia, buď
hodnotenie genetické alebo hodnotenie na základe fenotypových hodnôt.
Termín: do 31.1.2012
Zodpovední: Doc. RNDr. Margetín,PhD.,
Ing. Šutý, Ing. Reľovský,
Ing. Rafajová,PhD., Ing. Machynová
- pretrváva
21. ŠR schvaľuje návrh „Programu konsolidácie nového úžitkového typu slovenskej dojnej
ovce (SDO)“.
V rámci tvorby SDO sa počíta v ďalšej fáze
s prechodným trojročným obdobím, kedy budú
v plemenárskych podkladoch okrem označenia
SDO vyznačené aj genetické podiely krvi zošľachťujúcich plemien.
- splnené
22. ŠR poveruje Ing. R. Mészároša pripraviť
návrh nových štatútov PK oviec a kôz v bodoch
týkajúcich sa legislatívy – zosúladenie štatútov
s legislatívou SR a EÚ.
Termín: do 31.1.2012
Zodpovedný: v texte
- splnené
23. ŠR poveruje komisiu, menovanú v zmysle
uznesenia č.1. zo zasadnutia ŠR 4.5.2010, pripraviť návrh nových štatútov PK oviec a poslať
členom ŠR. Po schválení ŠR budú návrhy predložené na prerokovanie Predstavenstvu ZCHOK.
Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR
Zodpovední: Ing. Reľovský,
Doc.RNDr. Margetín, PhD, Ing. Mészároš,
Ing. Rafajová, PhD., Ing. Šutý
- pretrváva, štatúty je potrebné zosúladiť
s novými stanovami ZCHOK po zasadnutí VČS
ZCHOK
24. ŠR schvaľuje zmenu šľachtiteľského
programu v chove oviec PD Odorín navrhnutú garantom za šľachtenie v danom ŠECH. Schválený
návrh je potrebné odoslať predsedovi ŠR.
Termín: do 31.12.2011
Zodpovedný: Doc.RNDr. Margetín, PhD
- splnené
25. ŠR schvaľuje žiadosť MVDr. Dušana Antalíka, Veľká Ves 89, 985 01 Kalinovo o povolenie
príbuzenskej plemenitby v stáde askánske merino z dôvodu problémov pri nákupe baranov zo
zahraničia
- splnené
26. ŠR schvaľuje žiadosť firmy AGRO-MOLD,
a.s., Moldava nad Bodvou, aby v jej chove oviec
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nebol v r. 2011 vykonaný žiaden nový zápis zvierat do PK.
- splnené
K bodu III.
Posúdenie nových žiadostí od chovateľov:
1. Žiadosti o zrušenie štatútov ŠCH a vyradenie
chovov z registra chovov PK:
- Agrofarma spol. s.r.o., Nálepkovo – stádo801 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
2. Žiadosti o uznanie štatútov ŠCH:
- AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš – plemeno ZV
- Agrostrážov spol. s.r.o., Zliechov – plemeno
BG
- PD Belá – Dulice - plemeno LC
3. Žiadosti o zrušenie štatútov RCH:
- 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
4. Žiadosti 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
5. Iné žiadosti:
a) NOFA – Ing. Norbert Fassinger – žiadosť
o prehodnotenie systému výkonu kontroly úžitkovosti – žiadosť bola odročená
b) Ing. Jozef Kováč, Žarnovická Huta 87, 966
81 Žarnovica – elektronicky žiada o opätovné posúdenie a vystavenie slovenského POP na capa
importovaného z ČR(CZ 04020 078 – línia Mohykán))- pri prvom posúdení Ing. S. Reľovský ako
hodnotiteľ (člen VK pri MPRV SR) skonštatoval
u capa chybu chrupu – výrazný predkus a neodporúčal používať capa na produkciu plemenného
materiálu
K bodu IV.
Prerokovanie nového systému hodnotenia
kôz a oviec (vresová ovca, ouessant)
Ing. Petrovič prezentoval základné myšlienky
svojho návrhu hodnotenia kôz, ktoré spracuje
do písomnej podoby a pošle členom ŠR na pripomienkovanie.

ŠR prerokovala a s pripomienkami schválila
písomný návrh Ing. Apolena systému hodnotenia oviec plemien vresová ovca, ouessant
K bodu V.
Prerokovanie systému hodnotenia SDO
Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa
návrhu, tento bod programu podrobne prerokovaný. Členovia ŠR sa zhodli na názore, že najvhodnejšie bude, keď praktickú realizáciu vrátane nevyhnutných zmien v programovom riešení
priamo rozhodnú kompetentní členovia ŠR (Doc.
RNDr. Margetín, PhD., Ing. Rafajová,PhD., Ing.
Machynová)
K bodu VI.
Rôzne:
- členovia ŠR apelovali na Doc. Ing.E. Gyarmathyho, aby bolo zabezpečené hromadné
hodnotenie kozičiek chovateľov SZCH (zvozné miesta, NT, výstavy), bola by tak zabezpečená aj prezentácia chovateľov SZCH
- Ing. Petrovič – súhlasí, bude možné navzájom
porovnávať, čo pri individuálnom hodnotení
nie je možné
- Doc. Ing.E. Gyarmathy – nemá zásadnú pripomienku
- Ing. Reľovský – ZCHOK je zodpovedný za vedenie PK, preto je nelogické, aby plemenné
kozičky hodnotil niekto iný, ako šľachtitelia
ZCHOK
- MVDr. Keľo – chápe zvýšené náklady chovateľov, ale treba klásť väčší dôraz aj na odbornú
spôsobilosť dôverníkov, ak sa to dá rozumne
zorganizovať, nech hodnotia šľachtitelia
ZCHOK
- problém treba riešiť oficiálne s vedením SZCH
- Ing. Petrovič – aká je situácia s číslovaním?
- Ing. Reľovský – naše požiadavky do vyhlášky
neboli vôbec akceptované
- Ing. Šutý – je potrebné vytvoriť tlačivo „
Osvedčenie o identite kôz“
- Ing. Šutý – riešenie akútnych problémov
agendy ŠR telefonicky, elektronicky resp. videokonferenciou
K bodu VII.
Záver:
Predseda ŠR poďakoval všetkým prítomným
za aktívnu účasť a zasadnutie ŠR ukončil.
ŠR na svojom zasadnutí dňa 15.2.2012 prijala nasledovné uznesenia a opatrenia:
1. ŠR, po zapracovaní pripomienok, schvaľuje systém hodnotenia pre plemená vresová ovca
a ouessantská ovca podľa návrhu Ing. Apolena.
Systém hodnotenia je potrebný doplniť do bonitačného kľúča oviec. Uvedené plemená, vzhľadom na svoje špecifiká, budú do bonitačného
kľúča zaradené samostatne.
Termín: operatívne
Zodpovedná: Ing. M. Rafajová, PhD.
2. ŠR schvaľuje Ing. Dušana Apolena ako
garanta za šľachtenie v novouznanom ŠECH AgChov oviec a kôz 1/2012

rodružstvo Turňa (MxLC). Garant vypracuje pre
daný chov individuálny šľachtiteľský program.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Apolen
3. ŠR sa uzniesla, že zmeny v systéme hodnotenia 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 vyradenie
chovov z registra chovov PK:
- Agrofarma spol. s.r.o., Nálepkovo – stádo801 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 – plemeno ZV
- Agrostrážov spol. s.r.o., Zliechov – plemeno
BG
- PD Belá – Dulice - plemeno LC
5. ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH a vyradenie 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 predsedovia komisií
7. Vykonať zmeny zápisov v PK u novouznaných ŠCH a RCH a vyradenie z registra chovov
stáda, u ktorých bol v zmysle rozhodnutia MPRV
SR zrušený štatút ŠCH resp. v zmysle rozhodnutia ŠR štatút RCH.
Termín: operatívne
Zodpovedný Ing. Šutý
8. ŠR odročuje žiadosť firmy NOFA – Ing. Norbert Fassinger o prehodnotenie systému výkonu

kontroly úžitkovosti na najbližšie zasadnutie ŠR
9. ŠR berie na vedomie žiadosť Ing. J.Kováča,
Žarnovická Huta 87, 966 81 Žarnovica o vystavenie slovenského POP na importovaného capa
(CZ 04020 078). Vystavenie slovenského POP je
podmienené posúdením capa. ŠR zaväzuje Doc.
Ing.E. Gyarmathyho ako zodpovedného pracovníkovi SZCH Bratislava a člena VK pri MPRV SR,
aby u menovaného chovateľa (člena SZCH) vykonal posúdenie importovaného capa. Ak rozhodne, 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 bude na capa vystavené slovenské POP.
10. ŠR odročuje - prehodnotenie (resp. potvrdenie) štatútu šľachtiteľsko – experimentálneho
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 prípade riešenia akútnych problémov agendy
ŠR mal možnosť s členmi ŠR komunikovať telefonicky a elektronicky a prijať rozhodnutie podľa
názoru väčšiny členov ŠR, bez zvolávania mimoriadneho zasadnutia ŠR
Zapísal: Ing. Šutý

Vážení členovia ZCHOK na Slovensku- družstvo,
Predkladáme Vám návrh stanov ZCHOK na Slovensku-družstvo. Tento návrh Vám bol daný na pripomienkovanie
aj v elektronickej podobe a bol k dispozícii na www.zchok.sk v čase od 29.12.2011 do 31.1.2012. Jedným z bodov
členskej schôdze bude ich schválenie. Vaše pripomienky posielajte na zchok@orangemail.sk . V prípade, že nebudú
doručené pripomienky, na schválenie bude predložený zverejnený text stanov.

Stanovy
Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku družstvo
Úplné znenie v znení zmien a doplnkov
1. Obchodným menom družstva je:
Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku – družstvo

sku - družstvo bol založený ustanovujúcou
schôdzou dňa 26.4.1995 v zmysle ust. §
224 a nasl. Obchodného zákonníka a dňom
22.5. 1995 je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v Odd.
družstvo., vl. č. 204/S.

2. Sídlom družstva je: Skuteckého 19, 974 01
Banská Bystrica

Článok II.
Poslanie družstva a predmet činnosti

Článok I.
Obchodné meno a sídlo

3. Zväz chovateľov oviec a kôz na SlovenChov oviec a kôz 1/2012

1. Poslaním družstva je všestranne podporovať

efektívny rozvoj chovu oviec a kôz v súlade
so schváleným programom a hlavnými cieľmi pri realizácii koncepcie a stratégie šľachtenia a plemenitby oviec a kôz na Slovensku,
ktorej realizáciu usmerňuje. Zúčastňuje sa
na importnej a exportnej činnosti týkajúcej
sa plemien a úžitkových typov oviec a kôz,
participuje na hybridizačnom programe,
najmä prostredníctvom Šľachtiteľskej rady
pre ovce a kozy, ktorú si na tento účel družstvo zriaďuje. Činnosť Šľachtiteľskej rady
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sa riadi štatútom Šľachtiteľskej rady, ktorý schvaľuje predstavenstvo. Spolupracuje
s orgánmi štátnej správy, samosprávy a zahraničnými organizáciami.
2. Družstvo vedie plemenné knihy oviec a kôz,
vykonáva a riadi šľachtenie oviec a kôz a
ďalšie plemenárske činnosti. Usiluje sa o
uplatnenie spoločných postupov k štátnym
orgánom, všetkým právnickým a fyzickým
subjektom v oblasti chovu, nákupu, spracovania a marketingu produktov chovu
oviec a kôz , a ostatným subjektom pôsobiacim v oblasti chovu oviec a kôz. Formuluje a uplatňuje návrhy a požiadavky členov
družstva na slovenskú poľnohospodársko
– potravinársku komoru, veterinárnu komoru, fond trhovej regulácie a vedecko –
výskumnú základňu, voči ktorým vystupuje
družstvo ako partner.
3. Družstvo je právnickou osobou, založené je
na dobu neurčitú. Je otvoreným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb.
4. Orientácia družstva :
4.1 Poľnohospodárska činnosť a činnosť na
ochranu členov, v rámci ktorej uskutočňuje:
a) zastupovanie kolektívnych záujmov vo
vzťahu ku všetkým orgánom, organizáciám
štátnej správy a subjektom pôsobiacim pri
chove oviec a kôz na Slovensku aj v zahraničí,
b) vedenie plemenných kníh oviec a kôz,
c) vykonávanie šľachtenia oviec a kôz a kontroly úžitkovosti,
d) organizovanie nákupných trhov,
e) riadenie šľachtiteľského procesu v chove
oviec a kôz,
f) spoluprácu s organizáciami výskumnej a
vývojovej základne a službami na Slovensku a v zahraničí
g) pomoc pri šírení a zavádzaní progresívnych
foriem šľachtiteľského a reprodukčného
procesu,
h) účasť na uznávaní a hodnotení šľachtiteľských a rozmnožovacích chovov a výbere
špičkového plemenného materiálu pri realizácii šľachtiteľského programu,
i) propagáciu a reklamu chovu oviec a kôz
a produktov chovu oviec a kôz,
j) spoluprácu so zahraničnými chovateľskými
zväzmi.
5. Predmet činnosti
a) usporiadanie a organizovanie výstav biologického materiálu a produktov,
b) vykonávanie tuzemskej a zahraničnej
sprostredkovateľskej činnosti v obchode
s biologickým materiálom a produktmi,
technologickými prostriedkami pre chov
oviec a kôz,
c) vykonávanie a sprostredkovanie konzultačnej činnosti pri zakladaní, vedení chovu
a spracovaní produktov v rozsahu voľnej
živnosti,
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d) vydavateľská a propagačná činnosť,
e) školiteľská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva,
f) organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
g) propagácia a reklama chovu oviec a kôz
a produktov chovu oviec a kôz,
h) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
i) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
j) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
Článok III.
Družstvo a obchodné imanie
1. Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia neručia za záväzky
družstva.
2. Súhrn majetkových hodnôt patriacich družstvu tvoria jeho obchodný majetok.
3. Obchodný majetok po odpočítaní záväzkov
vzniknutých v súvislosti s podnikaním tvorí
čisté obchodné imanie družstva.
4. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov družstva. Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného
majetku podľa osobitných predpisov.
5. Majetkové práva členov k družstvu upravuje
Obchodný zákonník a tieto Stanovy.
6. Základné imanie družstva nesmie klesnúť
pod 1660,- EUR. Zapisované základné imanie družstva je 8.365,- EUR. Z toho splatných ku dňu vzniku družstva bolo 50 % , t.j.
4.182,5 EUR, v súčasnosti je splatené celé
zapisované základné imanie.
7. Orgány družstva nemôžu člena družstva zaviazať povinnosťou na krytie strát družstva,
presahujúcej členský vklad, ku ktorému sa
zaviazal.
Článok IV.
Vznik a zánik členstva
1. Členom družstva môže byť fyzická alebo
právnická osoba po splnení podmienok
stanovených týmito Stanovami a Internou
smernicou družstva.
2. Ak sa má stať členom fyzická osoba, podmienky vzniku členstva sú nasledovné:
a) podanie písomnej prihlášky,
b) ukončenie povinnej školskej dochádzky
a dosiahnutie 15 rokov veku,
c) splatenie základného členského vkladu a
zaplatenie ročného príspevku.
3. Po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a Stanov členstvo vzniká:
a) prijatím za člena na základe písomnej prihlášky, ak členstvo už nevzniklo pri založení
družstva,
b) prevodom členstva,ň

c) iným spôsobom ustanoveným zákonom.
4. Ak sa má stať členom právnická osoba, jej
členstvo v družstve vzniká na základe písomnej členskej prihlášky, ku ktorej pripojí
aktuálny výpis z Obchodného registra a doklad o splatení vkladu (vstupného vkladu).
5. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich
členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem názvu a sídla právnickej osoby alebo mena
a bydliska fyzickej osoby ako člena, aj výška
jeho členského vkladu. Do zoznamu sa bez
zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny
evidovaných skutočností. Predstavenstvo
umožní každému, kto osvedčí právny záujem, aby mohol do zoznamu nahliadnuť.
Člen družstva má právo nahliadať do zoznamu a žiadať vydanie potvrdenia o svojom
členstve a obsahu jeho zápisu v zozname.
Ak by nastala situácia, že člen družstva
nemá splatený členský vklad a tento nezaplatí do 31. 3. toho ktorého roku, družstvo
ho vyzve, aby v primeranej lehote do 30. 6.
toho ktorého roka členský vklad splatil v plnej výške a po márnom uplynutí tejto lehoty
člena družstvo vyčiarkne zo zoznamu svojich členov.
6. Členstvo v družstve je riadne a čestné.
7. Riadnym členom družstva sa môže stať poľnohospodárska organizácia s chovom oviec,
resp. kôz, chovateľské spolky združujúce
súkromných chovateľov, individuálni chovatelia, iné právnické subjekty, rozpočtové,
resp. príspevkové organizácie, pokiaľ splnia
povinnosti a záväzky vyplývajúce zo Stanov, rozhodnutí orgánov družstva, platných
schválených interných smerníc a nenarušujú záujmy družstva.
8. Čestným členom družstva môžu byť organizácie, jednotlivci z tuzemska a zahraničia, ktorých navrhne Predstavenstvo alebo
členská schôdza. O prijatí za čestného člena
družstva rozhoduje Predstavenstvo.
9. Každý riadny člen družstva má jeden hlas,
čestný člen je bez hlasovacieho práva.
10. Člen družstva sa môže dať zastúpiť len iným
členom družstva, ktorého si určí na základe
písomného splnomocnenia, pričom splnomocnený zástupca rozhoduje pri všetkých
rozhodnutiach, ktoré uskutočňuje v zmysle
svojho vlastného uváženia v mene splnomocniteľa jedným hlasom. Člena družstva
– právnickú osobu zastupujú štatutárni zástupcovia alebo ním poverení zamestnanci
na základe splnomocnenia štatutárneho
orgánu.
11. Predpisy o zastúpení zo zákona alebo na
základe súdneho rozhodnutia v tejto súvislosti zostávajú zachované - § 240, ods.
2 Obch. zák. a § 23 a nasl. Obč. zák.
12. Vznik členstva
12.1 Okamih vzniku členstva riadneho člena
nastáva:
a) pri vzniku družstva podpísaním písomnej
členskej prihlášky, splatením základnéChov oviec a kôz 1/2012

ho členského vkladu a ročného príspevku
a rozhodnutím členskej schôdze dňom jej
konania,
b) počas trvania družstva – podpísaním písomnej členskej prihlášky, splatením základného členského vkladu a ročného príspevku a schválením predstavenstva družstva dňom prijatia jeho rozhodnutia, resp.
dňom, ktorý je v rozhodnutí určený,
c) dňom podpisu dohody o prevode členských
práv a povinností (prevode členstva) na
základe predchádzajúceho súhlasu Predstavenstva družstva, resp. dňom, ktorý je
v dohode o prevode členských práv a povinností, resp. v rozhodnutí Predstavenstva družstva určený,
d) iným spôsobom ustanoveným zákonom;
napríklad dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu a pod.
13. Proti zamietavému rozhodnutiu sa môže
člen odvolať na členskú schôdzu. Rozhodnutím Predstavenstva alebo členskej
schôdze o schválení dohody, o prevode
členských práv a povinností sa stáva nadobúdateľ členských práv a povinností členom družstva v rozsahu práv a povinností
prevádzajúceho člena.
14. Členstvo v družstve zaniká:
a) písomnou dohodou člena a družstva ku dňu
dohodnutému,
b) vystúpením – uplynutím posledného dňa
výpovednej lehoty,
c) vylúčením – dňom právoplatného rozhodnutia Predstavenstva družstva,ň
d) úmrtím člena – dňom jeho smrti,
e) zánikom družstva – dňom, ku ktorému dochádza k zániku družstva,
f) zánikom právnickej osoby (ak bola členom)
- dňom právoplatného rozhodnutia o zániku právnickej osoby (výmaz z Obchodného
registra).
15. Vystúpenie z družstva uskutoční člen
družstva písomným oznámením, na základe čoho jeho členstvo zaniká uplynutím
6 mesiacov odo dňa, keď člen písomne
oznámil vystúpenie Predstavenstvu družstva. Oznámenie o vystúpení z družstva
môže člen urobiť najneskôr 3 mesiace pred
koncom bežného roka, t.j. do 30. 9. Jeho
členstvo potom zaniká uplynutím lehoty 6
mesiacov, t.j. 31. 3. toho ktorého roka. Vystúpenie z členstva člena členská schôdza
zoberie na vedomie a zo zoznamu členov
bude vystupujúci člen vyčiarknutý dňom
uplynutia 6 mesačnej lehoty.
16. Vylúčenie člena môže nastať na základe:
a) hrubého porušenia povinností vyplývajúcich zo Stanov družstva, resp. iných
interných predpisov, poškodení záujmov
družstva, resp. jeho dobrého obchodného
mena, pri spôsobení škody družstvu, resp.
konaní na úkor družstva,
b) pri nezaplatení členského príspevku do 31.
marca toho ktorého roka, pokiaľ nie je zaChov oviec a kôz 1/2012

platený ani v dodatočnej primeranej lehote
do 30. 6. bežného roka,
c) ak opätovne napriek písomnému upozorneniu porušuje členské alebo pracovné
povinnosti uložené zákonom, Stanovami
alebo iným predpisom družstva,
d) fyzická osoba môže byť tiež vylúčená, ak
bola právoplatne odsúdená pre úmyselný
trestný čin, ktorý spáchala proti družstvu
alebo členovi družstva.
17. O vylúčení člena rozhoduje Predstavenstvo
družstva.
18. O vylúčení, ktoré sa musí členovi písomne
oznámiť, rozhoduje Predstavenstvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať
člen odvolanie na členskú schôdzu. Bližšie
podmienky upraví interná smernica družstva.
19. Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou. Jej
dedič môže písomne požiadať o členstvo
až po riadnom preukázaní dedičstva členských práv a povinností poručiteľa, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia
dedičského konania. Dedič, ktorý sa nestal
členom má nárok na vyrovnávací podiel
člena, ktorého členstvo zaniklo smrťou.
20. Členstvo právnickej osoby v družstve zaniká jej vstupom do likvidácie, vyhlásením
konkurzu, rozhodnutím súdu alebo jej zánikom – výmazom z Obchodného registra.
Ak má právnická osoba právneho nástupcu,
tento vstupuje do všetkých jej doterajších
členských práv a povinností.
Článok V.
Vyrovnanie pri zániku členstva
1. Pri zániku členstva za trvania družstva má
doterajší člen nárok na vyrovnávací podiel.
2. Pri zániku členstva v družstve je družstvo
povinné vykonať vyúčtovanie a vyporiadanie určením:
a) vyrovnacieho podielu,
b) vyúčtovaním a vyporiadaním ostatných
vzájomných práv a záväzkov člena, ktorého
členstvo zaniklo.
3. Vyrovnací podiel sa určí z čistého obchodného imania družstva vypočítaného na
základe ročnej účtovnej uzávierky za rok,
v ktorom členstvo v družstve zaniká, zníženého o imanie, ktoré je v nedeliteľnom fonde družstva. Vyrovnávací podiel člena sa
vypočíta pomerom zaplateného členského
vkladu, násobeného počtom ukončených
rokov jeho členstva k súhrnu zaplatených
členských vkladov všetkých členov, násobených ukončenými rokmi ich členstva.
4. Vyúčtovanie vzájomných práv a záväzkov
a výpočet vyrovnacieho podielu sa prevedie do 3 mesiacov od schválenia ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo
zaniklo. Nárok na podiel na zisku vzniká len
za obdobie trvania členstva.
5. Vyrovnací podiel sa uhrádza pri peňažnom
vklade peňažným plnením a v ostatných

6.

7.

8.

9.

prípadoch vecným plnením, výnimočne
v peniazoch. Vecné plnenie je v hodnote, ktorá je evidovaná v majetku družstva
v dobe zániku členstva. Ak je výška vyrovnacieho podielu menšia ako je hodnota
vrátenej nehnuteľnosti, je nadobúdajúci
člen povinný uhradiť družstvu rozdiel v peniazoch. Podobne sa postupuje i pri inom
vecnom plnení.
Pre účely vysporiadania zániku členstva
v družstve sa za splatenú pokladá časť ďalšieho členského vkladu, ktorá nepodlieha
splateniu.
Vyrovnací podiel sa uhrádza v peniazoch.
Ak členský vklad bol splatený vo forme
prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na družstvo, môže člen žiadať, aby
mu bol poskytnutý vyrovnávací podiel vrátením tejto nehnuteľnosti do výšky jej hodnoty v čase zániku jeho členstva. Obdobne
sa postupuje, ak bol členský vklad splatený
formou iného vecného plnenia.
Vyrovnací podiel sa poskytuje v rovnomerne rozvrhnutých splátkach. Prvá splátka je
splatná po uplynutí 6 mesiacov od schválenia účtovnej závierky za rok, v ktorom
členstvo zaniklo. Každá ďalšia splátka po
uplynutí 6 mesiacov. Posledná splátka je
splatná najneskoršie po uplynutí 5 rokov,
pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.
Dedič, ktorý sa nestal členom družstva, má
nárok na vyrovnací podiel.
Článok VII.
Práva a povinnosti členov družstva

1. Všetci riadni členovia majú rovnaké práva a povinnosti. Člen má tieto základné
práva:
a) podieľať sa na každej činnosti družstva a
užívať jeho výsledky,
b) zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných družstvom a užívať jeho majetok
a zariadenie podľa dohodnutých pravidiel
stanovených predstavenstvom Zväzu,
c) predkladať námety a námietky k činnosti
družstva, jeho orgánov a komisií,
d) voliť a byť zvolený, resp. menovaný do orgánov a sekcií družstva,
e) iniciovať požiadavky v prípade nespokojnosti na zvolanie mimoriadnej členskej
schôdze,
f) dostávať úplné informácie, ktorými družstvo disponuje (právo na informovanosť),
g) previesť svoje práva vyplývajúce z členstva
v družstve na iného člena družstva so súhlasom predstavenstva družstva, pričom
podpisy prevodcu a nadobúdateľa podliehajú úradnému overeniu,
h) práva právnických osôb - členov družstva
upravuje dohoda o právach a povinnostiach právnickej osoby uzavretej pri vzniku
členstva právnickej osoby v družstve,
i) má právo vystúpiť z družstva,
j) na vyrovnávací podiel pri zániku členstva,
k) právo dať sa zastúpiť iným členom družstva
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v zmysle ustanovenia § 240, ods. 2 Obch.
zák. a § 23 a nasl. Obč. zák.
2. Čestný člen má právo:
a) podieľať sa na každej činnosti družstva,
b) zúčastňovať sa všetkých akciách usporiadaných družstvom,
c) predkladať námety a pripomienky k činnosti družstva, jeho orgánov a sekcií,
d) podieľať sa na činnosti odborných sekcií,
avšak nemôže byť volený do orgánov družstva.
3. Povinnosti členov:
3.1 K základným povinnostiam a záväzkom členov patria najmä:
a) dodržiavať Stanovy a schválené interné
smernice, rešpektovať demokraticky prijaté rozhodnutia orgánov družstva, plniť
záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
b) hájiť spoločné záujmy družstva, podieľať
sa aktívne na jeho činnosti a všestranne ho
podporovať,
c) riadne a včas vyrovnávať svoje členské
vklady a príspevky do jedného mesiaca po
prijatí, a do 31.3. bežného roka zaplatiť
ročný príspevok,
d) poskytovať družstvu informácie o svojom
chove,
e) šíriť dobré meno družstva,
f) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by
viedlo ku vzniku a prosperite novej organizácie s novým, resp. podobným predmetom
činnosti na území SR,
g) napomáhať pri organizovaní chovateľských
akcií a pomáhať pri propagácii produkcie
z chovu oviec, nových systémov výroby a
využitia produktov,
h) využívať prednostne služby družstva,
i) nepoškodzovať záujmy družstva, počínať si
tak, aby nedochádzalo ku vzniku škody,
j) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach
získaných počas členstva a činnosti v družstve, tieto nezneužívať v prospech seba ani
iných osôb .
Článok VI.
Štruktúra orgánov družstva
1.
a)
b)
c)
d)

Orgány družstva sú:
členská schôdza,
Predstavenstvo,
Kontrolná komisia,
prípadné iné dočasné a stále komisie zriadené Predstavenstvom.
2. Družstvo zriaďuje záujmové jednotky, ktorými sú Odborné sekcie a kluby.
3. Družstvo zriaďuje ad hoc rozhodcovský orgán - rozhodcovskú komisiu.
4. V rámci organizačnej štruktúry má družstvo správny útvar – sekretariát, na čele
ktorého stojí riaditeľ.
A) Členská schôdza
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom
družstva. Tvoria ho menovite poverení
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predstavitelia členských organizácií, resp.
zmocnení zástupcovia a individuálni chovatelia, z ktorých každý disponuje jedným
hlasom.
2. Členská schôdza sa schádza riadne najmenej jedenkrát ročne, mimoriadne vtedy,
ak o to požiada najmenej 1/3 členov alebo
kontrolná komisia.
3. Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo
družstva najmenej dva týždne dopredu
s uvedením programu jednania, miesta a
času jednania, o čom upovedomí riaditeľa
správneho útvaru.
4. Do pôsobnosti členskej schôdze výlučne
patrí najmä:
a) rozhodovanie o ustanovení a zrušení družstva,
b) schvaľovanie Stanov a ich zmien,
c) schvaľovanie výročnej správy výsledkov
hospodárenia a správy Kontrolnej komisie, schvaľovanie ročnej účtovnej závierky,
mimoriadnej účtovnej závierky, schvaľuje
rozpočet,
d) schvaľovanie dlhodobých a vykonávacích
ročných programov činnosti,
e) schvaľovanie výšky členských príspevkov,
prípadne iných plnení,
f) voľba a odvolávanie členov Predstavenstva, jeho dvoch náhradníkov a Kontrolnej
komisie, taktiež členov iných dočasných a
stálych komisií a ich zriaďovanie,
g) berie na vedomie schvaľovanie a prijímanie
riadnych členov,
h) menovanie členov bez majetkovej účasti
(čestných členov),
i) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
j) rozhodovanie o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
k) rozhodovanie o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení, prípadne inom zrušení družstva,
l) rozhodovanie o rozdelení a použití zisku
alebo spôsobe úhrady straty,
m) rozhodovanie o odvolaní člena proti rozhodnutiu predstavenstva o jeho vylúčení
z členstva,
n) vymenovanie likvidátora a určení jeho odmeny za prácu,
5. Členská schôdza rozhoduje aj o ďalších dôležitých záležitostiach týkajúcich sa družstva, pokiaľ si rozhodovanie v niektorých
veciach vyhradila, resp. jej ich odstúpi
predstavenstvo.
6. Členská schôdza sa koná formou zasadnutia
všetkých členov.
7. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina členov. Pre
platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny hlasov prítomných členov, pokiaľ pre
platnosť rozhodnutia nie je potrebný súhlas
kvalifikovanej väčšiny v zmysle zákona.
8. Ak zvolaná členská schôdza nie je schopná
uznášať sa, zvolá Predstavenstvo náhradnú
členskú schôdzu tak, aby sa konala najneskôr do 3 týždňov od doby zvolania riadnej

členskej schôdze. Predstavenstvo môže
určiť spôsob a termín náhradnej členskej
schôdze už pri zvolaní riadnej členskej
schôdze, pričom náhradná členská schôdza
musí mať nezmenený program rokovania.
Náhradná členská schôdza je schopná
uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných
členov družstva. Upozornenie na túto skutočnosť musí byť obsiahnuté v oznámení
o zvolaní členskej schôdze družstva.
9. Forma hlasovania je verejná alebo tajná
v zmysle volebného poriadku tak, ako si ho
členská schôdza schváli.
10.O každej členskej schôdzi sa musí vyhotovovať zápisnica, ktorá obsahuje:
a) dátum a miesto konania schôdze,
b) prijaté uznesenia,
c) výsledky hlasovania,
d) neprijaté námietky členov, ktorí požiadali
o ich zaprotokolovanie.
11. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov
schôdze, pozvánka na ňu a podklady, ktoré
boli predložené k prerokovávaným bodom.
12. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu
a jej prílohy na nahliadnutie, pokiaľ nie sú
verejne publikované, resp. zasielané e-mailom.
13. Na návrh člena vysloví súd neplatnosť
uznesenia členskej schôdze, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi
alebo stanovami družstva. Návrh súdu
môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá
uznesenie prijala alebo ak námietku oznámil predstavenstvu, do jedného mesiaca
od konania tejto schôdze. Návrh možno
na súd podať len do jedného mesiaca odo
dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie
námietky alebo od oznámenia námietky
predstavenstvu.
B) Predstavenstvo
1. Predstavenstvo je volený orgán družstva,
rozhoduje o všetkých podstatných záležitostiach, ktoré nie sú výlučne v kompetencii členskej schôdze.
2. Predstavenstvo riadi činnosť družstva medzi konaniami členskej schôdze. Za svoju
činnosť zodpovedá členskej schôdzi, ktorej
predkladá o svojej činnosti správy minimálne 1x ročne.
3. Za Predstavenstvo koná navonok predseda,
v jeho neprítomnosti podpredseda, prípadne iný člen Predstavenstva poverený predsedom predstavenstva.
4. Predstavenstvo má 13 členov a 4 náhradníkov. Tvoria ho zvolení členovia družstva
z troch obvodov /členovia zo západného,
stredného a východného Slovenska/, pričom každý obvod bude reprezentovaný
štyrmi zástupcami a trinástym členom
bude jeden z odborníkov ZCHOK. V prípade
ak zvolenému členovi počas volebného obdobia zanikne členstvo v Predstavenstve,
nastupuje na jeho miesto náhradník z obChov oviec a kôz 1/2012

lasti, z ktorej bol delegovaný jeho predchodca. Náhradník vykonáva funkciu člena
Predstavenstva dňom nasledujúcim po zániku funkcie predchádzajúceho člena Predstavenstva, a to až do konca volebného
obdobia, na ktoré bol zvolený, pokiaľ jeho
členstvo v Predstavenstve nezanikne inak.
Náhradník nastupuje aj v prípade, ak člen
predstavenstva sám požiada o ukončenie
členstva v predstavenstve, a to ku dňu
skončenia členstva. V prípade, že sa člen
predstavenstva bez ospravedlnenia nezúčastní dvoch zasadnutí predstavenstva,
alebo člen predstavenstva skončí pracovný
pomer u člena, ktorý ho do funkcie predstavenstva delegoval, nastupuje náhradník dňom ku ktorému došlo k skončeniu
pracovného pomeru člena predstavenstva.
O nástupe náhradníka v prípade, že sa člen
predstavenstva bez ospravedlnenia nezúčastní dvoch zasadnutí predstavenstva,
rozhodne predstavenstvo, ktoré zároveň
určí deň nástupu náhradníka do funkcie
člena predstavenstva. Náhradník vykonáva
funkciu člena predstavenstva do dňa konania najbližšej členskej schôdze.
5. Odchodom členskej organizácie zo ZCHOK
stráca zástupca tejto členskej organizácie
nárok na mandát v orgánoch ZCHOK.
6. Do volených orgánov ZCHOK za členskú
organizáciu môže byť zvolený len jeden zástupca.
7. Funkčné obdobie predstavenstva je spravidla štyri roky, plynie od zvolenia.
8. Predstavenstvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne. Zasadania predstavenstva zvoláva predseda družstva najmenej dva týždne pred termínom s uvedením programu
rokovania a zaslaním podkladov ku rokovaniu, pričom prizýva aj riaditeľa správneho
útvaru. Predseda je povinný zvolať mimoriadne zasadanie predstavenstva aj vtedy,
keď o to požiada minimálne 1/3 členov
Predstavenstva alebo Kontrolná komisia.
9. Predstavenstvo riadi činnosť družstva
v období medzi zasadnutiami „Členskej
schôdze“, ktorej podáva správu o svojej
činnosti.
10. Do pôsobnosti Predstavenstva patrí najmä:
a) vypracovanie ročných a dlhodobých
programov činnosti a rozpočtu a zabezpečenie ich realizácie po schválení členskou
schôdzou,
b) vypracovanie výročných správ o hospodárení pre členskú schôdzu,
c) prijímanie nových členov družstva,
d) rozhodnutie o zrušení, vylúčení z členstva,
e) pripravovať návrh interných smerníc,
f) vydávanie záväzných pokynov a zásad pre
spoločnú činnosť družstva,
g) hodnotenie činnosti správneho útvaru,
menovanie a odvolanie jeho riaditeľa,
h) voľba predsedu a podpredsedu PredstavenChov oviec a kôz 1/2012

stva z členov Predstavenstva,
i) zriaďovanie sekcií a klubov, menovanie
predsedu odborných sekcií a klubov, prípadne iných odborných komisií, ktoré má
právo zriaďovať,
j) hodnotenie priebehu a výsledkov šľachtiteľského a reprodukčného procesu a opatrenia k ich intenzifikácii,
k) rozhodnutie o usporiadaní propagačných,
vzdelávacích a osvetových akcií a ich hodnotenie,
l) rozhodnutie o medzinárodnej spolupráci,
m) realizuje odporúčania a závery kontrolnej
komisie.
11. Predstavenstvo prijíma nových členov
družstva a členskú schôdzu raz ročne informuje o mennom zozname členov, pričom členská schôdza túto správu zoberie
na vedomie.
Predseda, podpredseda družstva
1. Predseda predstavenstva je zároveň aj
predsedom družstva. Riadi činnosť a jednanie družstva, jeho orgánov a reprezentuje
ho navonok. Zodpovedá za riadne hospodárenie družstva.
2. Predsedu družstva zastupuje počas jeho
neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv
a povinností podpredseda.
3. Predsedu aj podpredsedu volí Predstavenstvo družstva zo svojich členov. Sú štatutárnymi orgánmi družstva.
C) Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je volený orgán na členskej schôdzi, ktorý dohliada na všetku činnosť družstva. Za svoju činnosť zodpovedá
len členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov družstva.
2. Kontrolná komisia má troch členov a volí si
zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.
3. Funkčné obdobie kontrolnej komisie je
spravidla štvorročné. Člen kontrolnej komisie nemôže byť členom predstavenstva.
4. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby najmenej dvakrát do roka. Zasadanie
zvoláva predseda komisie, ktorý ho aj riadi.
Predseda je povinný zvolať mimoriadne zasadanie, ak o to požiada aspoň jeden člen
kontrolnej komisie alebo predseda družstva.
5. Do práv a povinností kontrolnej komisie
patrí:
a) kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti členov adresované
Kontrolnej komisii, resp. ktoré jej odstúpi
správny útvar – sekretariát, prípadne odborné sekcie a kluby,
b) pracovanie ročných hodnotiacich správ pre
zasadanie členskej schôdze,
c) právo vyžadovať všetky informácie, podklady a správy od predstavenstva a nahliadať
do protokolov, správ a účtovných dokladov,
d) zúčastňovať sa spolu s predsedom družstva alebo zástupcom riešenia súdnych a

e)

f)
g)
h)

mimosúdnych sporov a prípadov porušenia
stanov a zásad spolupráce zo strany členov
družstva a riešiť námietky členov do 30 dní
od ich podania,
na zistené nedostatky kontrolná komisia
upozorňuje predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy,
predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje
zasadaní predstavenstva družstva,
v prípade potreby požiada o zvolanie členskej schôdze,
môže poveriť na jednotlivé úkony jedného
alebo viacerých svojich členov, ktorí majú
oprávnenie žiadať informácie v rozsahu
oprávnení Kontrolnej komisie.

B) Kluby
1. Družstvo si pre prehĺbenie odbornosti
v riadení schvaľuje kluby pre jednotlivé
záujmové okruhy. Vznik klubu schvaľuje
predstavenstvo na návrh skupiny členov.
2. Členmi klubov môžu byť len členovia družstva.
3. Činnosť klubov riadi predseda, ktorého si
volia členovia klubu. Predseda klubu je prizývaný na zasadnutia Šľachtiteľskej rady.
4. Kluby sa schádzajú podľa potreby.
5. Kluby o svojej činnosti informujú Predstavenstvo najmenej jedenkrát ročne.
E) Rozhodcovská komisia
1. Rozhodcovská komisia sa zriaďuje ad hoc
v prípade vzniku sporu člena s družstvom
na návrh jedného z účastníkov sporu v záujme vyriešiť ho mimosúdne. Je nezávislá
od všetkých orgánov družstva a tvorí ju päť
členov, ktorých volí predstavenstvo z členov družstva.
2. Predsedu rozhodcovskej komisie volí rozhodcovská komisia spomedzi svojich členov. Predseda rozhodcovskej komisie zodpovedá za riadny priebeh rozhodovania,
koordinuje a riadi činnosť členov.
3. Rozhodcovská komisia je orgánom, ktorý je
výlučne oprávnený na riešenie sporov medzi družstvom a jeho členom.
4. Rozhodcovská komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom
každý z členov má jeden hlas. Členovia rozhodcovskej komisie sú povinný postupovať
nestranne a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Rozhodnutie rozhodcovskej komisie je pre účastníkov sporu
záväzné.
F) Správny útvar družstva
1. Správny útvar družstvo zriaďuje v potrebnom rozsahu pre zaistenie dobrej organizačnej, odbornej a hospodárskej činnosti
z pracovníkov, ktorí sú voči družstvu v plnom alebo čiastočnom pomere. Činnosť
správneho aparátu riadi a v bežných záležitostiach zastupuje jeho riaditeľ, ktorý je
priamo zodpovedný predstavenstvu, ktoré
ho menuje do funkcie. Jeho právomoci
sú dané rozhodnutiami Predstavenstva,
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Stanovami a inými internými predpismi
družstva. Do správneho útvaru patrí samostatný šľachtiteľ, ktorého úlohou je plniť
úlohy, vyplývajúce z plemenárskej činnosti
a náplne práce.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

Riaditeľ
riadi a kontroluje činnosť správneho útvaru,
koná v mene družstva v rozsahu určenom
predpismi družstva a všeobecne platným
právnym poriadkom, pričom sa spravuje
rozhodnutiami orgánov družstva, s ktorými
úzko spolupracuje pri výkone svojej práce,
predkladá správy a návrhy pre predstavenstvo družstva, zúčastňuje sa na zasadnutiach predstavenstva a členskej schôdze,
určuje po prejednaní v predstavenstve z radov správneho útvaru svojho zástupcu, ktorý ho počas neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností,
vedie evidenciu členov a túto priebežne
aktualizuje, evidenciu platieb základných
členských vkladov a ročných členských príspevkov,
vybavuje bežnú agendu, korešpondenciu,
pripravuje materiály na publikovanie, predkladá údaje najmä pre účely štatistiky, orgánom štátnej správy a samosprávy. Bližšie
podmienky upravuje pracovná náplň,
riaditeľ je v pracovnom pomere v družstve,
nesmie byť predsedom sekcii, klubov,
šľachtiteľskej rady a výberovej komisie.

1. Počet pracovníkov správneho útvaru schvaľuje predstavenstvo podľa rozsahu činnosti
družstva.
2. Správny útvar družstva pracuje podľa pracovného poriadku, ktorý schvaľuje predstavenstvo.
3. Družstvo hospodári v súlade s platnými legislatívno-právnymi a hospodárskymi predpismi Slovenskej republiky. Hospodárenie
organizuje správny útvar a bude zamerané
najmä na:
a) vypracovanie návrhov hospodárskych plánov družstva a ich predkladanie predstavenstvu,
b) riadenie hospodárskej činnosti, evidenciu
vyúčtovania, vrátanie ročnej účtovnej závierky, ktorú po preskúmaní kontrolnou komisiou predkladá predstavenstvu,
c) zabezpečenie zákonného, prípadne dobrovoľného poistenia súvisiaceho so spoločenskou činnosťou družstva,
d) zriadenie a prevádzku príslušných fondov
družstva, zdrojom ktorých budú prostriedky
poskytované členskými organizáciami, dotácie, subvencie, dary a pod.

Článok VIII.
Spolupráca s inými organizáciami
1. V záujme účinného poslania a úloh, spolupracuje družstvo bezprostredne s ostatnými
chovateľskými zväzmi, združeniami chova38

2.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

teľov, biologickými službami a ostatnými
subjektmi pôsobiacimi v chove oviec a kôz.
Spoluprácu zaisťuje menom družstva predseda, prípadne ďalší členovia predstavenstva, najmä v oblasti:
vzťahov k orgánom štátnej správy,
riešení ekonomických a subvenčných otázok,
koordinácie obchodnej činnosti,
vzťahu k vedecko-výskumnej základni,
ekológii a zdravotnej ochrany zvierat,
osvety, výchovy a tuzemskej i zahraničnej
propagácie,
medzinárodných vzťahov, výmene skúseností.
Článok IX.
Financovanie činnosti družstva

1. Družstvo si vytvára pre zaistenie svojej činnosti nevyhnutné finančné prostriedky.
K tomuto si zriaďuje vlastný účet v peňažnom ústave.
2. Tvorba zdrojov :
2.1. Hlavné finančné zdroje družstva tvoria :
a) základný členský vklad, ktorý je splatný pri
vstupe do družstva v celosti,
b) ročný členský príspevok,
c) ďalšie členské príspevky,
d) poplatky za plemenársku činnosť v chove
oviec a kôz ,
e) výnos zo sprostredkovateľskej, obchodnej
činnosti, prípadne inej získanej z predmetu
činnosti družstva,
f) výnosy z poriadaných akcií,
g) dary a príspevky iných organizácií,
h) úroky.
Zdroje uvedené pod písmenom a), b) schvaľuje členská schôdza
3. Rozpočet:
a) Hospodárenie družstva sa riadi podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou na
kalendárny rok. Rozpočet zostavuje správny útvar, členskej schôdzi ho predkladá
predstavenstvo, ktoré dbá na účelné a hospodárne vynakladanie prostriedkov v prospech družstva a jeho členov.
4. Spôsob využitia zisku, prípadne úhrady
straty stanovuje členská schôdza v zmysle
OZ pri prerokovaní ročnej účtovnej uzávierky.
Článok X.
Nedeliteľný fond a ďalšie zabezpečovacie
fondy
1. Družstvo zriaďuje pri svojom vzniku nedeliteľný fond vo výške 10 % zapisovaného základného imania. Tento fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi
členov.
2. Nedeliteľný fond družstvo dopĺňa najmenej o 10% ročného čistého zisku, a to až
do doby, než výška nedeliteľného fondu
dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapi-

sovaného základného imania družstva.
3. Družstvo môže vytvoriť rezervný fond ako
zabezpečovací fond. Tvorí sa peňažnými
prostriedkami uloženými na účte v banke
alebo majetkovými hodnotami rýchle speňažiteľnými.
Použitie rezervného fondu je na :
a) krytie strát v bežnom hospodárení,
b) krytie rozvojových programov družstva,
c) krytie konsolidačných opatrení z hľadiska
zmeny výrobných programov.

Článok XI.
Konanie menom družstva
1. Menom družstva koná ako štatutárny orgán
predstavenstvo vo všetkých veciach. Písomnosti menom družstva podpisuje predseda
alebo podpredseda družstva a jeden člen
predstavenstva.
2. Právne úkony v rámci obvyklého hospodárenia a vybavovaní bežnej agendy za družstvo
sú oprávnení vykonať aj predseda a riaditeľ.
3. Právne úkony mimo obvyklého hospodárenia vykonáva len štatutárny orgán.

Článok XII.
Vznik a zánik družstva
1. Založenie družstva:
Družstvo vzniká na zakladajúcej členskej
schôdzi za účasti prihlásených členov. Družstvo
sa ustanovuje na dobu neurčitú.
2. Zánik družstva:
Družstvo môže zaniknúť na základe uznesenia členskej schôdze, ktoré musí byť prijaté
2/3 väčšinou odovzdaných platných hlasov pri
účasti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov
družstva.
3. Majetkové vysporiadanie:
a) v prípade zániku družstva stanoví členská
schôdza spôsob a formy rozdelenia majetku, k tomu ustanovuje likvidátora,
a) likvidátor po ukončení prác spojených s likvidáciou dáva návrh na vymazanie družstva
z obchodného registra.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia
Stanovy družstva boli prijaté na zhromaždení splnomocnených zástupcov zakladajúcich
družstvo dňa 26.apríla 1996 a doplnené dňa
26.novembra 1997, 2. mája 2006, 25.apríla
2007, 19.5.2009, 18.3.2010 a ... 2011.
Vyhotovené v Banskej Bystrici
dňa ........... 2012
Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva
člen predstavenstva
Chov oviec a kôz 1/2012
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LAMB AID
Mikroživinová pasta pre podporu imunity novorodených jahniat.
Okamžitá podpora imunitného systému
Prevencia ochorenia a zníženie výskytu hnačiek
Podpora prirodzeného manažmentu
imunity a kokcidiózy
Podpora rastu
Zvýšenie apetítu

LambBOOSTER

C-Guard
B O O S T E R S

Zmes rastlinných extraktov, esenciálnych olejov, minerálnych látok, vitamínov a antioxidantov

Vyvinutý špeciá lne pre jahňatá .
Podpora prirodzeného manažmentu
imunity, kokcidiózy a zdravého čreva
Podpora rastu
Zvýšenie apetítu

Super BOOSTER

C-Guard
B O O S T E R S

Tekutý drenč pre ovce, obsahuje minerálne látky v chelátovej forme, vitamíny, antioxidanty a stopové prvky.

Nevyhnutný pre zlepšenie plodnosti
a úžitkovosti oviec, baranov a jahniat.
Zlepšuje

-

Plodnosť a vytrvalosť baranov
Plodnosť oviec
Životaschopnosť jahniat
Kvalitu kolostra

Pomáha v odchovoch jahniat
Posilňuje imunitu a účinnosť
vakcinácie
DODÁ VA:
BIOFERM SK, s.r.o.
Ná dražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: +421 245 945 126, fax: +421 245 647 058
e-mail: bioferm.sk@bioferm.com, www.bioferm.com

