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organizujú v dňoch 22.10 - 23.10 2015 v priestoroch NPPC-VÚŽV Nitra

Slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny
(pre členov ZCHOK a pozvaných hostí)

DEMETER 2015
spojené s:

• 20. výročím založenia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo,
• oceňovaním TOP chovateľov oviec a kôz,
• 80. výročím ovčiarskeho a koziarskeho výskumu na Slovensku,
• odborným programom.
Program ovčiarskej konferencie
22.10. 2015 (štvrtok) – slávnostná časť
08.00 – 09.00
Prezentácia účastníkov
09.00 – 09.15
Otvorenie konferencie
• Otvorenie a uvítací príhovor (Ing. Igor Nemčok, predseda
ZCHOK na Slovensku-družstvo.)
• Príhovor riaditeľa NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby
(doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.)
09,15 – 10.00
Úvodné príhovory pri príležitosti 20. výročia
založenia ZCHOK a 80. výročia výskumu malých prežúvavcov
• 20 rokov činnosti ZCHOK v prospech chovateľov oviec a kôz
na
Slovensku (Ing. I. Nemčok, Ing. S. Reľovský a kol.)
• Krátky exkurz do histórie výskumu malých prežúvavcov na Slovensku za r. 1935 - 2015 (doc. RNDr. M. Margetín, PhD. a kol.).
10,00 – 11.00
Odovzdanie ocenení pri príležitosti 20. výročia
založenia ZCHOK a 80. výročia výskumu malých prežúvavcov
11,00 – 11.30
Odovzdanie ocenení najlepším chovateľom
oviec a kôz TOP (za chovateľský rok 2014)
11.30 – 12.30
Obedňajšia prestávka (jahňací guláš)
22.10. 2015 (štvrtok) – odborný program
12.30 – 15,00
1. blok prednášok
• Aktuálna situácia v oblasti zdravia, prevencie a realizácie ovčích
produktov na Slovensku (prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ŠVPS Bratislava)
• Šľachtenie a plemenárska práca v chove dojných a nedojných
oviec na Slovensku (Ing. Štefan Ryba, PhD., PSSR, š.p. Bratislava)
• Optimalizácia odchovu jahniat a dojenia bahníc s vyššou produkciou mlieka (doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. a kol., NPPC-VÚŽV
Nitra, SPU v Nitre)
• Ekonomické aspekty chovu dojných oviec (Ing. J. Huba, PhD.,
Ing. M. Oravcová, PhD.; NPPC-VÚŽV Nitra)
• Strojové dojenie bahníc a kvalita mlieka (prof. Ing. Vladimír
Tančin, DrSc. a kol., NPPC-VÚŽV Nitra, SPU v Nitre)
15.00 – 15.15
Občerstvenie (káva, koláč, minerálka)
15.15 – 17.00
2. blok prednášok
• Príprava na bahnenie v stáde mäsových a dojných oviec v chove
f. Keľo a synovia, s.r.o. (MVDr. Patrik Keľo; zootechnik spoločnosti).
• Optimalizácia mimosezónnej produkcie mlieka z hľadiska výživy bahníc a organizácie práce (Ing. Igor Nemčok, RD Hron Slovenská

Ľupča)
• Ekologická farma dojných oviec s produkciou tradičných ovčích
výrobkov (O. Apoleníková, SHR, farma Pružina)
• Intenzívnejší systém chovu dojných oviec s celoročnou produkciou mlieka v chove PD Belá Dulice ( Ing. Peter Bernát, PD Belá Dulice)
• Zdravotné problémy v chove kôz a oviec a ich rýchla diagnostika a prevencia (Dr. Alexandar Panev, súkromný veterinárny lekár,
Štúrovo)
17.30 – 22.00
Recepcia s ochutnávkou ovčích špecialít (pečené jahňacie mäso, ovčie syry...) a vína
23. 10. 2015 (piatok)
09,00 – 09,45
Ukážka strojového dojenia oviec na rotačnej dojárni RD OV12 od firmy MILKOVIS (Jozef Ondruch a kol.). K dojárni
budú pripojené mliekomery s možnosťou sledovania intenzity toku
mlieka. Dojené budú ovce z mimosezónneho pripúšťania z chovu RD
Hron Slovenská Ľupča (slovenská dojná ovca resp. lacaune).
Odborný výklad: prof. Ing. V. Tančin, DrSc.
09.45 – 10,00
občerstvenie (káva, minerálka)
10.00 – 10,45
Prezentácia sonografickej diagnostiky:
gravidity oviec a určovania počtu plodov, posudzovania hrúbky podkožného tuku a MLLT (skupina jahniat plemena charollais), posudzovanie veľkosti cisterien vemena bahníc v laktácii (plemeno SD, LC).
Odborný výklad: doc. RNDr. M. Margetín, PhD., Ing. P. Polák, PhD. z
NPPC – VÚŽV Nitra a Ing. M. Milerski, PhD. z VUŽV Praha – Uhříněves
10.45 – 11,30
Praktická ukážka orezávania a ošetrovania paznechtov oviec; prevencia nákazlivej hniloby paznechtov.
Odborný výklad: MVDr. Róbert Salíni.
11.30
Ukončenie ovčiarskej konferencie
Potvrďte svoju účasť: zchok@orangemail.sk, 0905406283 do
16.10.2015
Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje sám. Najbližšie k miestu konania konferencie si možno ubytovanie zabezpečiť
v hoteli Xavax (Vinárska 1/333, Nitra; recepcia: 037/ 652 6520), kde
cena dvojlôžkovej izby pre jednu osobu je 22,-, dve dvojlôžkové izby
40,-. Ďalšou možnosťou je penzión Hofer (www.penzion-hofer.sk),
kde cena dvojlôžkovej izby s raňajkami je 38,-. V samotnej Nitre je
veľa ďalších ubytovacích možností (pre poľnohospodárov je najznámejší Agroinštitút Nitra – www.agroinstitut.sk).
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ORGÁNY ZVÄZU

Predstavenstvo - členovia Zväzu chovateľov
oviec a kôz na Slovensku - družstvo
1
2
3
4

Priezvisko
Apoleníková
Szabo
Janíček
Zúbek

Meno
Oľga
Július
Eduard
Juraj

5
6
7
8

Priezvisko
Kováčiková
Kulla
Nemčok
Urbanovský

Meno
Anna
Ľubomír
Igor
Ľudovít

9
10
11
12

Priezvisko
Angelovič
Dvorjak
Mularčíková
Šaro

Meno
Peter
Ján
Mária
Ľubomír

Priezvisko
13 Margetín

Meno
Milan

Priezvisko
14 Antalík
15 Habovštiak
16 Múčka

Meno
Dušan
Július
Milan

Člen zo Západného Slovenska
Titul
Firma
SHR Oľga Apoleníková
RNDr.
Slovenský zväz chovateľov
Ovisfarma s.r.o.
Juraj Zúbek - SHR
Člen zo Stredného Slovenska
Titul
Firma
Ing.
PD Liptovské Revúce
Ing.
RD Veľká Rača - Oščadnica
Ing.
RD Hron
Ing.
PPS Bobrovec s.r.o.
Člen z Východného Slovenska
Titul
Firma
Ing.
Farma Kamenica
Ing.
Agrodružstvo Bystré
Ing.
ZATUM, s.r.o.
Ing.
FIAM agro services, s.r.o.
Člen ostatní
Titul
Firma
Doc., RNDr., PhD.
Národné poľnohosp. a potravin. centrum
Kontrolná komisia
Titul
Firma
MVDr.
MVDr. Dušan Antalík
Ing.
Agrodružstvo Krivá
Agrostrážov s.r.o. Zliechov

funkcia
člen
člen
podpredseda
člen
funkcia
člen
člen
predseda
člen
funkcia
člen
člen
člen
člen
funkcia
člen
funkcia
člen KK
predseda KK
člen KK

Ing. Igor Nemčok
- predseda predstavenstva ZCHOK
na Slovensku-družstvo

Vzdelanie:
1972-1976- SPTŠ Brezno,odbor pestovateľ-chovateľ
1976-1981- Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Agronomická fakulta-odbor zootechnický
Pracovné skúsenosti:
1981 - 1983 -Jednotné roľnícke družstvo Medzibrod, strediskový zootechnik
1983 - 1985 -ďalšia vojenská činnosť,Vojenský útvar Brezno
1986 -1999 -Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča,hlavný zootechnik,podpredseda družstva
1999 - Roľnícke družstvo Hron Slovenská Ľupča, predseda družstva
Od svojho detstva spolu s rodičmi som často navštevoval prevádzky Roľníckeho družstva v Medzibrode, odkiaľ pochádzam. Už vtedy som sa
zaujímal o chov zvierat a živočíšnu výrobu. Táto moja záľuba sa stala neskôr mojím povolaním, ktorému som verný až dodnes. Zaujímal som
sa zvlášť o chov hovädzieho dobytka a oviec, ktoré chovám od 80 – tych rokov. Posledných 5 rokov som sa zameral na chov čistokrvných oviec
plemena východofrízske, ktoré chovám v počte 20 ks a mám schválený šľachtiteľský chov, a plemena lacaune, v ktorom som začal nákupom
plemenných jahničiek a dnes mám schválený rozmnožovací chov.
Od ukončenia vysokej školy som prešiel funkciami od strediskového zootechnika, hlavného zootechnika, podpredsedu až predsedu družstva. Tu
som mal možnosť zdokonaliť si svoje riadiace a organizačné schopnosti. Vediem Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča, ktoré patrí v rámci
svojho obvodu k popredným poľnohospodárskym podnikom v dosahovaní ako parametrov úžitkovosti tak aj ekonomických výsledkov.
telefón:0905459401, email: rdhron@rdhron.sk
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Eduard Janíček

Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.

podpredseda predstavenstva

Vek 50 rokov.
OVISFARMA s.r.o Považská Bystrica
Absolvent SPŠH Ivanka pri Dunaji.

Môj profesijny život nevedomky ovplyvnil Jozef Loduha, podpredseda JRD Púchov , keď mi po základnej vojenskej službe povedal:“Na
hydinársku farmu už nepôjdeš, potrebujeme ťa pri ovciach“. Popri
hlavnom zootechnikovi Ing. Jánom Miškovičovi som sa zaúčal do tajov chovu oviec hneď pri 1 000 ks stáde.
Po troch rokoch pôsobenia na družstve v Púchove si ma vyhliadol
Ing. Štefan Liška, vtedajší riaditeľ Vedecko-výrobného združenia
pre chov oviec na Slovensku a nasmeroval ma do JRD, neskôr Agrokombinátu Liptovská Osada, na Vedecko-výrobné združenie pre chov
oviec, kde som bol zodpovedný za rozvoj chovu oviec v Stredoslovenskom kraji. Na tomto pôsobisku ma najviac ovplyvnil JUDr. Paučula
a to najmä novátorským spôsobom v podnikaní v chove oviec .
Moju prácu ovplyvňovalo veľa významných osobností z poľa vedy,
výskumu a školstva. Nedá mi nespomenúť ovčiarskych nadšencov
a odborníkov : Prof. Vrzguľa, Prof. Bíreš, MVDr. Andráško, MVDr Balaščák, Prof. Gajdošík, Doc.Ghyarmathy, Prof. Laurenčík, Ing. Malík,
Ing. Masár, Ing. Mikuš , Vendo Longauer, pán Kráľ, Doc. Margetin,
Ing. Prekopová, Ing. Krčal, Ing. Herian, Ing. Števonka, Ing. Michalík
, Ondrej Baran, pán Zubčák , Zubrický a mnoho ďalších , ktorým som
veľmi vďačný za to, čo som dosiahol v profesijnom živote.
Nie vždy sa darilo, ako by som si prial, ale nakoniec som zakotvil
v Považskej Bystrici, kde sa mi podarilo zohnať priestory pre chov
oviec . Z počiatočných 180 ks oviec, v dnešnej dobe chováme cca 540
ks oviec plemena cigája, ktoré sú v rozmnožovacom chove. Obhospodarujeme 254 ha pôdy. OVISFARMA, ako rodinná farma, dosiahla úspechy v súťažiach a v prezentácii ovčích syrov na podujatiach
v Turčianskych Kľačanoch, Pribyline a vo Východnej. Veľmi výrazným
pomocníkom v tomto mojom „koníčku“ je manželka Danka, ktorá
každú novátorskú myšlienku podporuje. Nebolo to inak ani pri zostavovaní scenára Ovenálií vo Východnej, alebo uskutočnenia propagačnej akcie Zo salaša do mesta.
V predchádzajúcom volebnom období som bol členom predstavenstva ZCHOK a mojim hlavným cieľom bolo zviditeľniť ovčiarstvo
v očiach verejnosti. Bol som pri zrode samostatných ovčiarskych
slávností – Ovenálie – slávností, ktoré sa veľmi vydarili a na ktoré
som hrdý.
Mojim osobným cieľom v tomto volebnom období bude najmä propagácia výrobkov z chovu oviec, hlavne propagácia ovčieho mäsa a jeho zvýšenie spotreby na obyvateľa.
Jedno je isté, ak by každý obyvateľ Slovenska zjedol 0,20 dkg jahňacieho mäsa, nemuseli by sme mať problémy s vývozom a celú produkciu by sme zjedli doma.
Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným členom
ZCHOK za dôveru pri hlasovaní a chcem Vás uistiť, že budem naďalej
obhajovať záujmy ovčiarov.
telefón: 0905320439
email: oviscap@px.psg.sk
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Narodil som sa 27.2.1954, v r. 1978
som ukončil Prírodovedeckú fakultu UK
v Bratislave (špecializácia genetika), v r.
1982 som získal titul kandidát poľnohospodársko – lesnických vied (CSc.) v oblasti špeciálna zootechnika a v r. 2006
vedecko-pedagogický titul „docent“ pre vedný odbor „Špeciálna
zootechnika“.
V oblasti výskumu malých prežúvavcov pracujem viac ako 30 rokov,
so špecializáciou na oblasť šľachtenia, genetiku, reprodukciu a systémy chovu. Na SPU Nitra – FAPZ – Katedra špeciálnej zootechniky
gestorujem disciplínu „Chov oviec“ a „Chov kôz“ a na Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra som garantom za oblasť malých prežúvavcov.
Za uvedené obdobie som bol zodpovedným riešiteľom a koordinátorom viacerých výskumných úloh a domácich i medzinárodných projektov. Podieľal som sa na príprave významných koncepčných materiálov pre MPSR Bratislava a iné inštitúcie. Na Výskumnom ústave
ovčiarskom a jeho nástupníckych organizáciách som zastával viaceré vedúce funkcie a dlhé roky bol zodpovedný aj za prevádzku Účelového hospodárstva (ÚH), kde chováme v súčasnosti ovce plemena
ZV, C a LC (v minulosti aj plemeno SF). Plemenný materiál z ÚH získal
v minulosti desiatky ocenení na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex, na nákupných trhoch baranov i v rámci celoslovenských
súťaží. V 90-tych rokoch som bol iniciátorom dovozu oviec plemena LC na Slovensko. Navrhol som program zošľachťovania ZV, C a M
oviec s použitím špecializovaných plemien LC a VF, ktorý sa úspešne
realizuje v mnohých chovoch na celom Slovensku.
V Predstavenstve Zväzu chovateľov oviec a kôz pracujem od jeho založenia. Som členom Výberovej komisie pre chov oviec a kôz, členom
Šľachtiteľskej rady a iných vedeckých a odborných komisií a časopisov.
email: margetin@scpv.sk

Ing. Mária Mularčiková
Nar.: 05.12.1964 v Prešove
Vzdelanie: VŠE Bratislava
Členka Ústrednej odbornej komisie pre
chov oviec a kôz pri SZCH Bratislava, tajomníčka ZO SZCH Haniska
Hlavné pracovné zameranie:
projektový manažment; šľachtiteľský chov bielej kozy krátkosrstej
(splácanie „dlhu“ kozám, ktorých úžasné mlieko pred šestnástimi
rokmi zachránilo našu dcéru)
Osobný cieľ v oblasti chovu kôz:
vrátiť dobré meno kozám, dostať kozy a kozie produkty do povedomia širokej odbornej i laickej verejnosti, výrazne zlepšiť úžitkové
vlastnosti kôz, zvýšiť záujem o kvalitný a zdravý chov kôz na Slovensku.
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Ing. Ján Dvorjak

Ing. Ľubomír Šaro

Narodený: 22.7.1962 v Prešove.
Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre
ukončil v roku 1986 v zootechnickom odbore.
Od roku 1987 pracuje na Agrodružstve Bystré, ako vedúci úseku ŽV. Družstvo chová
cca 500 ks oviec. V roku 1979 im bol uznaný ŠCH oviec plemena cigája,
v roku 2000, im bol uznaný ŠeCH oviec plemena cigája x lacaune.
Agrodružstvo Bystré je členom ZCHOK od roku 1998.
Ing. Ján Dvorjak, je členom predstavenstva odbytového družstva Šarovis +, ktoré pôsobí v regióne Prešov už asi 10 a oblasti obchodu a ovčími
komoditami.
Od roku 2001 je členom ŠR pri ZCHOK na Slovensku a od roku 2007 je
členom Výberovej komisie pri MP SR.

Ing. Ľubomír Kulla
Narodený: 22. 8. 1963
Po skončení VŠ v roku 1985 som nastúpil
do poľnohospodárskej prvovýroby ako
zootechnik.
V roku 2005 som sa stal predsedom RD
Velká Rača Oščadnica.
RD sa zaoberá chovom oviec plemena zošlachtená valaška v počte
1200 bahníc, z ktorých 250 kusov je zaradených v šlachtitelskom
chove. Od založenia ZCHOK je naše družstvo jeho členom a v predchádzajucom volebnom období som bol zvolený do predstavenstva
ZCHOK kde som sa zúčastňoval zasadnutí, aktívne sa zapájal do činnosti zväzu a práce v legislativnej rade predstavenstva.

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

Ing. Anna Kováčiková

email: rdoscadnica@gmail.com

Ing. Peter Angelovič

Nar. 21. 5. 1975 v Lipanoch

Ženatý, dve deti- Lukáš a Patrik, manželka Martina Angelovičová
ZŠ absolvoval v Lipanoch a v Šarišských Dravciach.
Stredoškolské vzdelanie ukončil maturitou na SOU-poľnohospodárskom v Lipanoch.
Vysokoškolské vzdelanie získal vo VA SNP Liptovský Mikuláš v odbore Manažment riadiacich systémov.
Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v OSR SR vo funkcii
Veliteľ výcvikovej roty u 5 delostreleckej brigády v Jelšave do roku
2001.
Po nestotožnenísa s profesionalizáciou armády svoje pôsobenie
v OSR SR ukončil v roku 2003 na dnes už neexistujúcej Vojenskej
správe v Prešove.
V roku 2003 sa vrátil k svojej stredoškolskej profesii na farme v Kamenici kde sa venuje chovu oviec a HD v počte 1505 ks oviec a 27
ks HD.
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Liptovské Revúce 665
034 74 Liptovské Revúce
kovacikova61@gmail.com
Vzdelanie: 1976-1980 Stredná poľnohospodárska technická škola, Liptovský
Mikuláš, Odbor zootechnika
2008-2013 SPU Nitra, Odbor udržateľné poľnohospodárstvo
Pracovné skúsenosti:
1980-2004 Liptovské Revúce
Samostatný zootechnik pre chov oviec (2 500 ks)
1980 -1984 pôvodné Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
1984-1994 Agrokombinát Liptov, Liptovská Osada
1995-2004 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
2005-2006
- poverená zastupovaním predsedu družstva Liptovské Revúce
- rastlinná výroba (1286 ha TTP + 15,92 ha OP)
- mechanizácia
- čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU
2006 - ....
- predseda predstavenstva a predseda PD Liptovské Revúce

Chov oviec a kôz 3/2015

Vyhodnotenie výstavy AGROKOMPLEX 2015
Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Vážení čitatelia, dovoľte mi aby som vás
oboznámil s priebehom a výsledkami výstavy
expozície oviec a kôz na Národnej výstave hospodárskych zvierat na AGROKOMPLEXE 2015,
ako aj s programom a priebehom tohtoročného
AGROKOMPLEXU.
Program AGROKOMPLEXU bol nasledovný:
17. – 18.8.2015 – návoz zvierat
19.8.2015
- doobeda hodnotenie zvierat, vystavované kolekcie oviec a kôz boli hodnotené
v priestore expozície ZCHOK na Slovensku
– družstvo
- od 10:30 do 11:30 ukážka strojového dojenia oviec a sonografického vyšetrenia vemena
20.8.2015
- od 9:00 otvorenie 41. ročníka výstavy Agrokomplex 2015
- od 10:30 do 11:30 ukážka strojového dojenia oviec a sonografického vyšetrenia vemena
- od 12:00 otvorenie 9. ročníka Národnej
výstavy hospodárskych zvierat, predvádzanie vybratých skupín zvierat
21.8.2015
- od 10:30 do 11:30 ukážka strojového dojenia oviec a sonografického vyšetrenia vemena
- od 12:00 – predvádzanie vybratých skupín
zvierat
- od 13:00 – nákupný trh plemenných capov
– Memoriál Doc. Gyarmathyho
22.8.2015
- od 10:30 do 11:30 ukážka strojového dojenia oviec a sonografického vyšetrenia vemena
- deň chovateľov oviec a kôz od 12:00 slávnostné otvorenie dňa fujaristom pánom
Šavrtkom a príhovorom predsedu predsta-

Guláš. ktorý varili zástupcovia ZCHOK získal
ocenenie Absolútny víťaz.
Chov oviec a kôz 3/2015

venstva ZCHOK na Slovensku Ing. Nemčoka
- od 12:30 do 14:30 – predvádzanie vybratých skupín zvierat, oceňovanie víťazných
zvierat a kolekcií
23.8.2015
- od 10:30 do 11:30 ukážka strojového dojenia oviec a sonografického vyšetrenia vemena
- od 11:00 predvádzanie vybratých skupín
zvierat
- deň ukončenia výstavy, posledné predvádzanie o 11:00
- po 18:00 odvoz zvierat
24.8.2015
- odvoz zvierat a vyčistenie kotercov
Každodenná ukážka strojového dojenia
bahníc bola zabezpečená distribútorom dojární pánom Josefom Ondruchom z Valašskej
Bystřice. Dojené bahnice boli z NPPC VÚŽV,
Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá. Popri
dojení si návštevníci mohli pozrieť aj sonografické vyšetrenie vemena, ktoré vykonával Ing.
Tomka z NPPC VÚŽV Nitra. Odborný komentár
k dojeniu oviec aj k sonografickému vyšetreniu
vemena zabezpečil Doc. RNDr. Milan Margetín,
vedúci disciplíny chov oviec na katedre špeciálnej zootechniky na SPU Nitra. Návštevníci
mohli denne sledovať predvádzanie vybraných
kolekcií plemenných jariek, plemenného barana – šampióna výstavy, plemenného capka
šampióna výstavy a plemenných kozičiek plemena biela koza krátkosrstá z farmy Ing. Jozefa Kováča, Žarnovica – Huta.
Program dňa chovateľov oviec a kôz:
Deň chovateľov oviec a kôz sa začal o 12:00
sólom fujaristu pána Šavrtku a jeho priebeh
moderoval riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský. Potom nasledoval príhovor predsedu predstavenstva ZCHOK Ing. Igora Nemčoka, ktorý stručne
informoval prítomných o súčasnej situácii
v chove oviec a kôz na Slovensku.
Potom nasledovalo predvádzanie kolekcií
zvierat a odovzdávanie cien chovateľom za
ocenené zvieratá. Odborný komentár ku pred-

Našu expozíciu navštívil aj pán minister
Jahnátek.

vádzaným a oceneným zvieratám zabezpečil
riaditeľ ZCHOK Ing, Reľovský.
Ceny pre ocenené zvieratá odovzdávali:
Ing. Igor Nemčok, predseda predstavenstva
ZCHOK na Slovensku
Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru ŽV na
MPRV SR
Ing. Daniel Hrežík, odbor ŽV na MPRV SR
Ing. Kamil Šulko, vedúci zootechnik útvaru
KÚ pre ovce, kozy a HD, PS SR na Slovensku,
ktorý odovzdal cenu pre plemenného barana –
šampióna výstavy
Zvieratá boli predvádzané nasledovne:
• plemenný baran plemena zošľachtená valaška z RD ,,Veľká Rača“ Oščadnica (šampión
výstavy, šampión NT baranov v Liptovských
Revúcach, držiteľ titulu najkrajšie zviera
výstavy AX 2015) a plemenné jarky plemena
cigája z PD Jarovnice, farma Uzovské Pekľany (I. miesto v kategórii plemena cigája)
• plemenný baran plemena cigája z Agrodružstva Bystré (I. miesto v kategórii plemenných baranov, šampión NT baranov v Kamenici) a plemenné jahničky plemena lacaune
od predsedu ZCHOK Ing. Igora Nemčoka (II.
miesto v kategórii dojných plemien)
• plemenný cap plemena biela koza krátkosrstá od Ing. Jozefa Kováča (šampión výstavy) a plemenné kozičky plemena biela koza
krátkosrstá od toho istého chovateľa, (prvé
miesto v kategórii kôz)
Za ukážkové predvedenie zvierat chcem
poďakovať ošetrovateľom Igorovi Fongusovi,
Jakubovi Kováčovi a Pavlovi Michálikovi ktorí
sa počas celej výstavy vzorne starali o vystavované zvieratá, v areáli ZCHOK udržiavali vzorný
poriadok a pri predvádzaní zvierat preukázali
veľký cit a odbornosť.
Výstavy sa zúčastnili títo chovatelia:
Agrourbár Hrabušice
- kolekcia plemenných jariek plemena ZV
v počte 5 ks
PD Liptovské Revúce
- kolekcia plemenných jariek plemena ZV 5
ks

Ocenenia odovzdávala pani riaditeľka
Andrea Hrdá.
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- kolekcia jahniat – revúcke strakaté ovečky 5 ks
PD Olšavica - Brutovce
- kolekcia plemenných jariek plemena ZV 5
ks
PD Jarovnice
- kolekcia plemenných jariek plemena C 5 ks
Agro Raslavice
- kolekcia plemenných jariek plemena C 5 ks
Agro – Lent, s.r.o. Malý Šariš
- kolekcia plemenných jariek plemena C 3 ks
NPPC Nitra Účelové hospodárstvo
Trenčianska Teplá
- plemenný baran syntetickej populácie SD
- plemenný baran plemena LC
- kolekcia plemenných jariek plemena SD 5 ks
- kolekcia plemenných bahníc plemena SD 10 ks
- kolekcia plemenných jariek plemena LC 5ks
Vladimír Magna, Ponická Lehôtka
- kolekcia plemenných jahničiek plemena
V 6 ks
GRANELAM a.s. so sídlom Ostrov
- kolekcia plemenných jariek plemena V 5 ks
Keľo a synovia, s.r.o. Veľké Teriakovce
-kolekcia jariek plemena BE 5 ks
-kolekcia jariek plemena BM 5 ks
Agrofarma Šándor, Pleš
- plemenný baran plemena IF
- plemenný baran plemena SF
- kolekcia plemenných jariek plemena SF 5

I. miesto: baran plemena C, línia Šariš 09,
číslo SK 2347816, chovateľ Agrodružstvo Bystré
II. miesto: baran plemena IF, línia Ildy, číslo
SK 2285721, chovateľ Keľo a synovia, s.r.o. Veľké Teriakovce, majiteľ Agrofarma Šándor, Pleš
III. miesto: baran syntetickej populácie
SD, línia Coste, číslo SK 2422540, chovateľNPPC VÚŽV ÚH Trenčianska Teplá
Bahnice, jarky
plemeno cigája
I. miesto: plemenné jarky od chovateľa PD
Jarovnice, farma Uzovské Pekľany
II. miesto: plemenné jarky od chovateľa
Agro Raslavice
plemeno zošľachtená valaška
I. miesto: plemenné jarky od chovateľa Agrourbár Hrabušice
II. miesto: plemenné jarky od chovateľa PD

ks
VPP SPU Kolíňany, Farma Žirany
- kolekcia plemenných jariek plemena IF 5 ks
Ing. Igor Nemčok, Banská Bystrica
- kolekcia plemenných jahničiek plemena
LC 5 ks
EOK Australian Slovakia, s.r.o. Krakovany
- kolekcia plemenných bahníc plemena quessandská ovca 5 ks
Agrodružstvo Bystré
- plemenný baran plemena C
- plemenný baran syntetickej populácie SD
RD ,,Veľká Rača“ Oščadnica
- plemenný baran plemena ZV
Ing. Jozef Kováč, Žarnovica - Huta
- plemenné capky plemena BKK 2 ks
- plemenné kozičky plemena BKK 3 ks
Všetky vystavované zvieratá boli na výstavu
veľmi dobre pripravené, za čo patrí veľká vďaka
ich majiteľom.
Vystavené zvieratá ohodnotila a ocenila
komisia v tomto zložení:
Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., Ing.Dušan
Apolen, Ing. Július Šutý, Ing. Daniel Hrežík a
Ing. Pavol Gúgľava, podľa propozícií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za umiestnené zvieratá na
Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci výstavy Agrokomplex Nitra 2015.
Výsledky hodnotenia:
Plemenné ovce
Plemenné barany
Šampión výstavy: baran plemena ZV, línia
Angličan, číslo SK 2531499, chovateľ RD ,,Veľká Rača“ Oščadnica
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Ocenenia pre najlepších, umelecky hodnotnú cenu získal majiteľ barana-šampióna od riaditeľa
PS SR, š.p. Ing.Štefana Rybu.

Šampión výstavy a zároveň NAJkrajšie zviera
výstavy.
Liptovské Revúce
plemeno pôvodná valaška
I. miesto: plemenné jarky od chovateľa
GRANELAM a.s. Ostrov
Bahnice, jarky a jahničky mäsových plemien
I. miesto: plemenné jarky plemena SF od
chovateľa Agrofarma Šándor Pleš
II. miesto: plemenné jarky plemena BE od
chovateľa Keľo a synovia s.r.o. Veľké Teriakovce
Bahnice, jarky a jahničky mliekových plemien
I. miesto: plemenné jarky syntetickej populácie SD od chovateľa NPPC VÚŽV ÚH Trenčianska Teplá
II. miesto: plemenné jahničky plemena LC
od chovateľa Ing. Igora Nemčoka, Banská Bys-

trica
Plemenné kozy
plemenný cap
Šampión výstavy: plemenný capko plemena BKK, číslo SK 2691042 od chovateľa Ing.
Jozefa Kováča, Žarnovica - Huta.
plemenné kozy
I. miesto: plemenné kozičky plemena BKK,
od chovateľa Ing. Jozefa Kováča, Žarnovica Huta.
Zlatý kosák získala kolekcia plemenných
jariek plemena valaška (pôvodná valaška)
z GRANELAM a.s. Ostrov.
Účasť ZCHOK na tohtoročnom 41. ročníku medzinárodnej výstavy Agrokomplex bola
úspešná. Dokázali sme na výstavu zabezpečiť
početné a pestré zastúpenie rôznych plemien
oviec chovaných na Slovensku. Horšie to už bolo so zastúpením vystavovaných plemien kôz,
keď sa vzhľadom na veterinárne obmedzenia
podarilo zabezpečiť na výstavu len zvieratá od
jedného chovateľa. Spolu sme mali na výstave 107 zvierat. Zastúpených bolo 10 plemien
oviec a jedno plemeno kôz. Naše zvieratá aj náš
program vyvolali veľký záujem návštevníkov.
Baran plemena zošľachtená valaška z RD ,,Veľká Rača“ Oščadnica dostal titul najkrajšie zviera výstavy. Za toto patrí poďakovanie všetkým
vystavovateľom, ktorí neľutovali svoj čas a prácu na prípravu svojich zvierat na túto výstavu.
Úspešne nás reprezentovalo aj družstvo
v zložení Ján Hromada, Ing. Nemčok, Oľga
Apoleníková, Ing. Kováčiková, Ing. Angelovič, ktoré vyhralo v konkurencii 13 družstiev
súťaž vo varení gulášu. Naše družstvo získalo
1. miesto v súťaži o najlepší kotlíkový guláš,
2. miesto v súťaži o najlepšiu náladu družstva
a tým aj cenu absolútneho víťaza tejto súťaže.
Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii a zabezpečení tohtoročnej výstavy, menovite pánovi Josefovi Ondruchovi z Valašskej Bystřice za ukážky strojového
dojenia oviec, Ing. Tomkovi za predvedenie sonografického vyšetrenia vemena a Doc. Margetínovi za odborný komentár. Ďakujem aj členom
hodnotiacej komisie za objektívne hodnotenie
vystavovaných zvierat. Fotografie z výstavy Agrokomplex nájdete na stranách 18-23.
Poďakovanie patrí aj sponzorom – našim
členom, ktorí sa podieľali na materiálno –
technickom zabezpečení výstavy. Sú to nasledovní členovia a priaznivci ZCHOK na Slovensku:
PPS Bobrovec, pán Vladimír Magna, PD
Liptovské Revúce, Ing. Daniel Hrežík, SHR
Oľga Apoleníková, GRANELAM a.s. Ostrov,
OVISFARMA Považská Bystrica, Doc. RNDr.
Milan Margetín, Ing. Igor Nemčok, Fiam Agro
services, s.r.o. Ďačov, Farma Kamenica, Ing.
Július Szabo, Ing. Jozef Kováč, Agrodružstvo
Bystré, Agrodružstvo Krivá, Ing. Milan Petrovič, Radoslav Teplica, PD Sklabiňa, RD Veľká
Rača Oščadnica, EOK Australian Slovakia
s.r.o. Krakovany, Juraj Zúbek.
Chov oviec a kôz 3/2015

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Medzinárodné Majstrovstvá Slovenskej
republiky v strihaní oviec 2015
Ing. Július Šutý,
ZCHOK na Slovensku-družstvo
V priestoroch Svojpomocného podieľnického družstva „Lúžňan“ v Liptovskej Lúžnej
v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz
na Slovensku – družstvo sa dňa 25.7.2015
uskutočnil už jedenásty ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v strihaní oviec. Priestory boli zo strany SPDP Lúžňan už tradične výborne pripravené a počasie
napriek zlým prognózam „vydržalo“, takže
nič nebránilo toto veľmi zaujímavé podujatie
úspešne zrealizovať. Do súťaže sa prihlásilo 8
majstrov strihačov, menovite Hankovský Jozef, Kučera Peter, Sobek Slavomír, Šimák Adam,
Marko Marek, Chamaj Marián, Smoleňák Milan
a Jarosz Krystian (zástupca Poľska). Podujatie
otvorili Ing. Igor Nemčok (predseda ZCHOK),
a p. Štefan Črep (predseda SPDP Lúžňan. Riaditeľom súťaže bol riaditeľ ZCHOK Ing. Slavomír
Reľovský. Na správnosť priebehu a regulárnosť
súťaže dozerala rozhodcovská komisia v zložení: Ing. Dušan Apolen (hlavný rozhodca),
Ing. Július Šutý a Marián Kubín (rozhodcovia
v ohrade), Ing. Pavol Gúgľava, Ing. František
Bujňák, Emil Kormoš, Peter Kundrát a Eduard

Ocenenie najrýchlejšieho strihača.
Janíček (rozhodcovia na stanovišti). Za správne odmerané časy prevzali zodpovednosť dámy
– Mgr. Alexandra Reľovská, Ing. Anna Kováčiková, Gabriela Kundrátová, Helena Kormošová, RNDr. Janka Margetínová a Eva Apolenová

v spolupráci s Ing. Michalom Žugecom, ktorý
zabezpečoval elektronické spracovanie výsledkov. Komentátorský mikrofón prevzal dlhoročný pracovník ovčiarskeho výskumu, toho času
penzista, Ing. Anton Čapistrák, ktorý výborný-

Rozhodcovia a časomiera v plnej zostave.
Chov oviec a kôz 3/2015
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Tabuľka 1: Výsledková listina MM SR 2015 - vyraďovacie kolá
Počet strihaných oviec: 7
Súťažné
kolo

1

2

Meno súťažiaceho

Číslo
pracoviska

Hankovský Jozef
Kučera Peter
Sobek Slavomír
Šimák Adam
Marko Marek
Chamaj Marián
Smoleňák Milan
Jarosz Krystian

2
3
4
1
2
4
3
1

Dosiahnutý čas
Minúty
Sekundy
11
33
9
43
9
19
14
24
11
13
10
4
13
59
10
26

Body
34,65
29,15
27,95
43,20
33,65
30,20
41,95
31,30

Dosiahnutý čas
Minúty
Sekundy
12
18
13
11
14
32
17
23

Body
36,90
39,55
43,60
52,15

Strihanie
Body

Ohrada
Body

36
40
33
39
33
25
40
15

24
10,5
40
23,5
10,5
24,5
11
6

Strihanie
Body

Ohrada
Body

24
32
37
48

14,5
26
34,5
52,5

Celé
body

Celkové
skóre

Celkové
poradie

43,22
36,36
38,38
52,13
39,86
37,27
49,24
34,30

6
2
4
8
5
3
7
1

Celkové
skóre

Celkové
poradie

40,75
45,35
50,75
62,20

1
2
3
4

Tabuľka 2: Výsledková listina MM SR 2015 - finále
Počet strihaných oviec: 10
Meno súťažiaceho
Jarosz Krystian
Sobek Slavomír
Kučera Peter
Chamaj Marián

Rozhodcovia v akcii.

Súťažiaci a organizátori spoločne.
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Číslo
pracoviska
4
1
3
2

Celé
body

mi znalosťami dejín strihačských súťaží na Slovensku aj v bývalom Československu spôsobom
sebe vlastným zahrnul prítomných množstvom
informácií.
Súťaž prebehla formou dvoch vyraďovacích kôl, z ktorých postúpili štyria finalisti.
Výsledky vyraďovacích kôl si môžete pozrieť
v tabuľke 1 a výsledky finále v tabuľke 2. Súčasťou súťaže bola aj súťaž o najrýchlejšieho
strihača. Rozhodcovia na stanovištiach a rozhodcovia v ohrade hodnotili kvalitu strihania
v zmysle medzinárodných pravidiel. Súťažiaci
sa v nejednom prípade presvedčili, že nerozhoduje len rýchlosť, ale hlavne kvalita strihania. Počas prestávok v priebehu súťaže sa pod
taktovkou a s vtipným komentárom p. Štefana
Črepa konali sprievodné akcie ako súťaž prihlásených divákov v pití žinčice a jedení bryndze
na čas. Početní návštevníci si pri sledovaní
súťaže a sprievodných akcií mohli pochutiť na
výbornom jahňacom guľáši a pečenej klobáse. Na záver predseda predstavenstva ZCHOK
Ing. Igor Nemčok a predseda SPDP Lúžňan p.
Štefan Črep odovzdali trojici najúspešnejších
strihačov ocenenia. Víťazom súťaže sa stal reprezentant Poľska Krystian Jaroš, majstrom
Slovenska sa stal v celkovom poradí druhý
Slavomír Sobek. Zvláštnu cenu riaditeľa PS SR,
š.p. Bratislava za najrýchlejšie ostrihanú ovcu
(50 sekúnd) strihačovi Krystianovi Jaroszovi
z Poľska odovzdal osobne riaditeľ PS SR, š.p.
Ing. Štefan Ryba, PhD.
Ak by sme chceli vyjadriť celkové zhodnotenie Majstrovstiev SR, napriek pomerne
nízkej účasti strihačov (viacerí nemohli prísť
pre pracovné zaneprázdnenie v zahraničí), na
kvalite úrovne podujatia to neubralo. Môžeme
skonštatovať, že celé podujatie sa nieslo v príjemnej športovej a spoločenskej atmosfére.
O popularite takéhoto spestrenia programu na
víkend svedčí aj už dlhoročný záujem širokej
verejnosti. Takže na záver: „Dovidenia v Liptovskej Lúžnej v roku 2016“
Chov oviec a kôz 3/2015

Peter Kučera - rozhovor pre médiá.

Slavomír Sobek - rozhovor pre médiá.

Kolektív časomeračov.

Kolektív časomeračov.

Na záver - všetci zúčastnení spoločne.
Chov oviec a kôz 3/2015
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PODUJATIA

Na salaši pri guláši 2015
Mária Kubišová,
Salaš Pružina
Jubilejný X. ročník akcie s názvom „Na salaši pri guláši“ sa konal v utorok 15.9.2015 /
štátny sviatok / v krásnom prostredí salaša
Pružina a začal svätou omšou o 11 hod., ktorú
celebroval dôst.p. dekan Mgr. Pavol Gavenda.
Majiteľka p. Oľga Apoleníková srdečne privítala všetkých návštevníkov z blízkeho okolia i zo
vzdialenejších kútov Slovenska a odovzdala
slovo konferenciérovi Milanovi Kováčikovi, ktorý uvádzal hostí na pódium. Pripravený bol kultúrny program v podaní DH Považanka, hrou na
flaute potešil Aďko Apoleník, na fujare a píšťalách zahral p. Jozef Pobočík. So svojim programom sa predstavili aj žiaci zo ZŠ Pružina. Hos-

12

ťom podujatia bol aj zabávač, spevák a imitátor
Štefan Hruštinec, ktorý svojim skvelým vystúpením určite všetkých pobavil. Nechýbali tradičné
jedlá ako bryndzové halušky, pravý baraní guláš, grilovaná jahňacina, palacinky, ovčie syry
a výborné makové zákusky. V ponuke na predajni bol aj ručne zberaný modrý a biely mak,
makový olej a maková múka, z ktorej boli tieto
skvelé zákusky upečené. Celá akcia bola doplnená o súťaž pre deti a dospelých v jedení bryndzových halušiek a pre dospelých okrem jedenia
bryndzových halušiek aj v šľahaní vaječných
bielkov a lízaní lízaniek. Okrem víťazov v týchto
súťažiach, bol ocenený aj víťazný obrázok s tématikou salaša z májovej akcie Bačova cesta.
Deti sa zabavili pri kreatívnej tvorbe z makovíc, kde boli rozdelené do dvoch kategórii a ví-

ťazné práce boli odmenené. Fantázii sa medze
nekládli. Výtvory boli naozaj zaujímavé a deti
si mohli vyskúšať nielen svoju šikovnosť ale aj
prácu z tradičných prírodných materiálov akými boli makovice, šípky, hloh, konáriky rôznych
stromov a pod. K tvorbe použili prírodné lepidlo
vyrobené z múky a vody. Šikovné syrárky predviedli ťahanie syrových nití, ktoré potom ponúkli na ochutnávku. Návštevníci si mohli zakúpiť
ručne vyrobené výrobky z drôtu ako aj iných
materiálov od ľudových remeselníkov, ktorý vo
svojich stánkoch aj predviedli ich výrobu. Nielen najmenším určite učarovali jahniatka, ktoré
mali možnosť vidieť a pohladkať. Toto podujatie
určite prispelo k tomu, že návštevníci príjemne
strávili tento sviatočný deň, zabavili sa a oddýchli si od každodenných povinností.

Chov oviec a kôz 3/2015

Chov oviec a kôz 3/2015
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Regionálne majstrovstvá v strihaní oviec na
farme v Kamenici
Ing. Július Šutý,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
V sobotu 11.7. sa uskutočnil štvrtý ročník
regionálnej strihačskej súťaže v Kamenici. Toto podujatie sa vďaka podpore majiteľov farmy manželov Angelovičovcov stáva tradíciou
a získava si čoraz väčšiu priazeň a podporu
verejnosti z tohto regiónu. V tomto roku sa na
regionálnych majstrovstvách zúčastnilo sedem
strihačov z Východného Slovenska. Menovite to boli Ján Hankovský, Andrej Hankovský,
Rastislav Hankovský, Ondrej Smoleňák, Šimon
Smoleňák, Tomáš Smoleňák a Slavomír Sobek.
Ako vidno podľa mien, prevahu mali strihačské
rodiny Hankovskí a Smoleňákovci. Súťažiaci
súťažili podľa pravidiel strihačských súťaží zverejnených na www.zchok.sk. Na dodržiavanie
týchto pravidiel dohliadal rozhodcovský zbor
vedený Doc. Milanom Margetínom, ktorý sa
ujal funkcie hlavného rozhodcu. Zloženie rozhodcovského zboru bolo nasledovné:
Hlavný rozhodca: Doc. Milan Margetín
Rozhodcovia na stanovištiach: Ing. Róbert
Mészároš, Ing. Daniel Hrežík, Emil Kormoš, Jozef Dziak, Jaroslav Kundrát
Rozhodcovia v ohrade: Doc. Milan Margetín,
Ing. Július Šutý, Ing. Pavol Gúgľava
Časomiera: Ing. Janka Mészárošová, Helena
Kormošová, Anna Kundrátová, Anna Bobuľská

Otvorenie súťaže.
Výpočet výsledkov: Ing. František Bujňák
Pre súťažiacich boli pripravené štyri súťažné pracoviská. Súťažilo sa v dvoch základných
kolách. V prvom boli štyria a v druhom traja
súťažiaci. Vzhľadom na počet súťažiacich sa títo dohodli, že po obidvoch základných kolách
sa uskutoční priamo finále súťaže do ktorého
postúpia štyria s najlepšími výsledkami. Pred
začiatkom súťaže si súťažiaci vyžrebovali číslo
stanoviska. Potom všetkých prítomných priví-

tal hlavný organizátor súťaže Ing. Peter Angelovič. Súťažiacich aj divákov vo svojom príhovore pozdravili aj riaditeľka odboru živočíšnej
výroby MPRV Ing. Andrea Hrdá a predseda SPPK
Ing. Milan Semančík. Po príhovore riaditeľa
ZCHOK Ing. Reľovského v vysvetlil Doc. Margetín zúčastneným pravidlá a mohlo sa začať
súťažiť.
V základných kolách aj vo finále súťažiaci strihali po sedem oviec. Do finále postúpili s najlepšími výsledkami Slavomír Sobek,

Žrebovanie pracovísk.
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Rozhodcovia.

Výpočet výsledkov.

Strihači a rozhodcovia pri práci.
Ján Hankovský, Rastislav Hankovský a Ondrej
Smoleňák. Po krátkej prestávke nasledovalo
finále, ktoré bolo veľmi dramatické a vyrovnané. O víťazovi rozhodoval dosiahnutý čas aj
kvalita strihania. Zvíťazil Ján Hankovský, ktorý
dosiahol čas 7:37 min, na druhom mieste skončil Slavomír Sobek, jeho čas bol 7:34 min. ale
v prospech víťaza rozhodla lepšia kvalita strihania. Na treťom mieste sa umiestnil Ondrej
Smoleňák. Ceny víťazom odovzdali predseda
predstavenstva ZCHOK Ing. Nemčok, Ing. Angelovič, Ing. Hrdá a Ing. Reľovský. Cenu pre
najrýchlejšieho strihača odovzdal zástupca
Plemenárskych služieb Ing. Kamil Šulko. O odborný komentár počas celej súťaže a aj o dobrú
náladu sa staral Ing. Anton Čapistrák.
Ďakujeme touto cestou organizátorom Regionálnych majstrovstiev v strihaní oviec manželom Angelovičovcom, rozhodcom, súťažiacim a všetkým zainteresovaným, ktorí si našli
čas a pripravili toto podujatie.

Ocenení víťazi.
Chov oviec a kôz 3/2015
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Vyhodnotenie nákupného trhu mladých
plemenných baránkov, ktorý sa uskutočnil
dňa 12.8.2015
Ing. Pavol Gúgľava,
ZCHOK na Slovensku – družstvo
Vážení čitatelia, tak ako v minulosti aj
v tomto roku ZCHOK na Slovensku – družstvo
zorganizoval nákupný trh mladých plemenných baránkov plemien lacaune a východofrízske. Termín trhu bol prispôsobený požiadavke producentov plemenných baránkov
a miesto tržnice sme určili na Poľnohospodárskom družstve Liptovské Revúce, kde sa už
v tomto roku konali dva nákupné trhy a kde
máme s organizáciou trhov veľmi dobré skúsenosti.
Podmienky predvedenia plemenných baránkov na tomto trhu boli vek minimálne 6
mesiacov v deň konania trhu a živá hmotnosť
nad 43 kg. Živú hmotnosť baránkov kontrolovali členovia hodnotiacej komisie ešte pred
samotným hodnotením.
Komisia pri práci.
VYHODNOTENIE NÁKUPNÉHO TRHU
Miesto NT: PD Liptovské Revúce
Identifikácia stáda
506 502 355
PD Belá - Dulice
506 839 905
SZCH Valča, Bernát Peter Ing.
506 839 906
SZCH Valča, Martin Šimek
506 839 907
SZCH Valča, Misár Ján
506 839 908
SZCH Valča, Mgr.Salíniová Lenka
601 022 971
Ing.Igor Nemčok
603 019 969
Kučera Peter - Valaská
603 713 968
Pavol Demeter-Jasenie
603 805 946
SHR Vlastimil Majer, Bystrá 4
603 821 964
SHR Ing.Ján Bruonč, P. Polhora
611 707 002
Roziak Jaroslav Zvolen
612 201 001
Ing.Jozef Kováč, Žarnovica-Huta
613 017 001
Pavol Rajchman
707 131 007
Nemcovce
708 719 002
AGRO-Torysa
Celkom za NT 12.08.15
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Dátum NT: 12.08.15
Počet zaradených do
EA
EB
I

Počet
prihl.

Počet
predv.

ER

II

Celkom
zarad.

Počet
vyrad.

ER/zar.
[%]

17

16

10

3

0

0

0

13

3

76.92

9

8

6

1

1

0

0

8

0

75.00

8

8

6

2

0

0

0

8

0

75.00

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0.00

7

6

1

0

2

1

0

4

2

25.00

6

6

1

4

1

0

0

6

0

16.67

4

4

3

0

0

1

0

4

0

75.00

7

7

5

2

0

0

0

7

0

71.43

18

17

11

6

0

0

0

17

0

64.71

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

13

13

12

1

0

0

0

13

0

92.31

5

5

4

1

0

0

0

5

0

80.00

1

1

1

0

0

0

0

1

0

100.00

20

19

11

2

2

1

0

16

3

68.75

20

10

2

2

4

0

0

8

2

25.00

139

121

73

24

11

3

0

111

10

65.77
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Nákupný trh otvoril predseda predstavenstva ZCHOK na Slovensku Ing. Igor Nemčok,
ktorý v krátkom príhovore poďakoval hostiteľom za pomoc pri organizácii nákupného trhu,
kupujúcim zaželal dobrý nákup a predávajúcim dobrý predaj. Potom sa hodnotenie baranov mohlo začať.
V tomto príspevku vás chcem oboznámiť
s priebehom tohto trhu a s jeho vyhodnotením (Tabuľka č. 1).
Na tento nákupný trh bolo prihlásených
až 139 plemenných baranov, z toho bolo 129
plemena lacaune a 10 plemena východofrízske. Je potešiteľné že počet prihlásených
mladých baránkov na nákupný trh v tomto
termíne každým rokom rastie a na tomto trhu
sa zúčastňujú aj chovatelia z Východného Slovenska.
Plemenné barany hodnotila komisia
v tomto zložení:
Ing. Július Šutý – predseda komisie
Ing. Slavomír Reľovský
Ing. Pavol Gúgľava
MVDr. Milan Cikrai
Ing. Zuzana Kučerová
P. Peter Vároš
P. Marián Kubín
Pri zapisovaní sa striedali Ing. Gúgľava
a Ing. Kučerová s pánmi Kubínom a Várošom.
Nákupného trhu sa nezúčastnil zo svojimi
zvieratami Ing. Ján Bruonč, barany boli ohodnotené u neho na chove. Zvieratá od všetkých
chovateľov boli na trh dobre pripravené a až
na malé výnimky spĺňali limit požadovanej živej hmotnosti. Spolu bolo predvedených 121
plemenných baránkov, z nich bolo 73 zatriedených v triede ER, 24 v triede EA, 11 v triede
EB, 3 v triede I. a 10 baránkov bolo vyradených. Vyraďované boli len baránky plemena
lacaune a najčastejšou príčinou vyradenia
bola rohatosť, ktorá je u plemena lacaune
neprípustná. Tu musím uviesť, že hodnotiaca
komisia každý prípad výskytu rohatosti zvážila
a barany vyraďovala iba v nevyhnutných prípadoch. Preto aj touto cestou vyzývam chovateľov a pracovníkov Plemenárskych služieb
aby v budúcnosti takéto baránky na ďalší chov
nezaraďovali.
Počas hodnotenia komisia vyberala plemenné barany do súťaže o šampióna nákupného trhu. Šampiónom sa stal plemenný
baran katalógové číslo 131, línie Kurtkees
z chovu pána Petra Kučeru z Valaskej. Tento
plemenný baran má genotyp na scrapie ARR/
AHQ (II. riziková skupina), bol ohodnotený
98 bodmi zo 100 možných, čo zodpovedá výslednej triede ER. Jeho matka nadojila v maximálnej laktácii 354 litrov mlieka. Chovateľa
víťazného barana ocenil cenou pre šampióna
predseda predstavenstva ZCHOK na Slovensku
Ing. Igor Nemčok.
Na záver chcem poďakovať Ing. Anke Kováčikovej, predsedníčke PD Liptovské Revúce za
poskytnutie priestorov a pomoc pri organizácii nielen tohoto podujatia, ale aj ostatných
nákupných trhov.
Chov oviec a kôz 3/2015

Ing. Nemčok odovzdáva cenu pre šampióna.

Peter Kučera so šampiónom.
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AGROKOMPLEX 2015
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OVENÁLIE 2015
Ocenenia pre najlepších, umelecky hodnotnú cenu získal majiteľ
barana-šampióna od riaditeľa PS SR, š.p. Ing. Štefana Rybu.

Ocenenia odovzdávala pani riaditeľka Andrea Hrdá.

AGROKOMPLEX 2015

Guláš, ktorý varili zástupcovia ZCHOK získal ocenenie Absolútny víťaz.

Na výborný jahňací guláš bol dlhý rad čakajúcich.

AGROKOMPLEX 2015

Našu expozíciu navštívil aj pán minister Jahnátek.

Ukážku strojového dojenia a sonografie mliečnej žľazy
komentoval Doc.Margetín.

AGROKOMPLEX 2015

OVENÁLIE 2015

AGROKOMPLEX 2015

Šampión výstavy
a zároveň NAJkrajšie
zviera výstavy.

NAPÍSALI STE NÁM

V Slovenskom raji našlo národné plemeno
pravý domov
Na území jedného z najkrajších a turisticky najviac navštevovaných národných parkov Slovenska sa tamojší poľnohospodári venujú popri spoznávaniu krás Slovenského raja aj chovaniu
zvierat. A to nie hocijakých. V dedinke na Spiši, Hrabušiciach, sa totiž chovajú plemená oviec
dovážané až zo západnej Európy.
Patrik Hrebeňár
študent žurnalistiky, Ľubica
S myšlienkou vytvorenia hospodárenia
a chovaním viacerých druhov zvierat a plemien
prišlo JRD v Hrabušiciach, už v roku 1965. „Išlo
o štátny plemenársky podnik, ktorý sa venoval
aj chovu oviec počas socializmu. O štvrťstoročie bola obnovená činnosť bývalého urbariátu,
Hrabušice, a koncom druhého tisícročia, v roku 1997, sa vlastníci pôdy, a súčasne členovia
urbáru rozhodli založiť spoločnosť Agrourbár,
s.r.o.,“ opisuje konateľ Ing. Peter Hudák. Ako
sám konštatuje, prvá investícia bola spojená
s nákupom plemenných jariek zošľachtenej
valašky. Po niekoľkých rokoch s dosiahnutím
vynikajúcich parametrov v úžitkovosti im bol
udelený štatút Šľachtiteľského chovu oviec
plemena zošľachtená valaška.
V súčasnosti má spoločnosť viac ako 800
kusov oviec troch plemien (zošľachtená valaška, lacaune a suffolk), z ktorých prevažnú väčšinu tvoria dojné bahnice v počte 430 kusov.

Špecifikom je plemeno pochádzajúce z Veľkej
Británie, suffolk, ktoré sa nedojí, pasie sa či už
elektrických alebo pevných oplôtkoch, a ide o
výhradne mäsové plemeno. Zvyšné stavy oviec
sú tvorené ostatnými vekovými kategóriami
ako sú jarky, jahničky, plemenné barany a napokon aukčnými baránkami, ktoré po približne
18 mesiacoch odchádzajú z chovu na nákupný
trh. Toho roku bolo odchovaných na nákupný
trh konaný v roku 2016 až 30 mladých baránkov.
Ako bližšie priblížil zootechnik Ing. Tomáš
Kitz, „Od roku 2001 nám bol udelený dekrétom
ministra pôdohospodárstva šľachtiteľský chov
zošľachtenej valašky. Keďže ide o národné
plemeno jeho chov je našou prioritou. Hoci je
pomerne rozšíreným plemenom, slovenským
problémom je však, jej úpadok, keď dochádza
k jej kríženiu so špecializovanými mliekovými
plemenami kvôli zvýšeniu dojivosti. Ďalším
stupňom chovu, ktorému sa venujeme je rozmnožovací, už spomínaného plemena suffolk,
s ktorým sme začali pred dvoma rokmi. Pri

tomto plemene oviec je zvláštnosťou to, že
jahňatá sa chovajú spolu s bahnicami na pastve až do neskorého odstavu. Bahnice nie sú
dojené a celá produkcia mlieka je vyhradená na
výživu jahniat. Takéto jahňatá dosahujú v 100
dňoch veku 30 až 35 kilogramov. Popri šľachtiteľskom chove valašky udržiavame aj úžitkový
chov, ktorý spĺňa parametre slovenskej dojnej
ovce, ktorá sa momentálne šľachtí na celom
Slovensku. Krížime zošľachtenú valašku s francúzskym mliekovým plemenom lacaune s maximálnym podielom zošľachťujúceho plemena
do 50%. Z dôvodu lepšieho zdravotnému stavu, odolnosti a hlavne dlhšiemu produkčnému
veku ako čistokrvné plemeno lacaune. Samozrejme, produkujeme tiež plemenné jahničky
a plemenné baránky na ďalší chov.“ O to všetko
sa stará viacčlenná dlhoročná a skúsená skupinka ľudí, bez ktorých by tieto výsledky neboli
možné. Celý tím sa skladá z technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí sú štyria, piatich zamestnancov zameraných na živočíšnu
výrobu a v rastlinnej výrobe, kde sú traja traktoristi, až po strážnika.
Vrásky na čele spôsobovali poľnohospodárom počas horúceho leta klimatické podmienky. „ Po minulé roky sa zvieratá pásli celý deň,
od rána, až do večera. Naše rozsiahle plochy

Plemeno suffolk, vyznačuje sa predovšetkým mäsovou úžitkovosťou.
po celom okolí, vyše 600 ha, z toho 300 ha TTP
a rovnaká plocha ornej pôdy, im poskytujú dostatok pastvy. Tento rok nás prinútil pristúpiť
ku krízovému riešeniu, a to pásť len doobeda
a poobede ovce len prikrmovať kvalitnou senážou a senom, aby sme vôbec udržali dojivosť
u bahníc. Ovce nie sú košarované ale zatvárame ich na noc do maštalí, pretože naše pasienky sú situované v blízkosti hospodárskeho dvora,“ dodáva technik živočíšnej výroby.
Podobný spôsob nocovania je aj pri plemenných jarkách, avšak tie sú väčšinu času na
košiari. Od konca Veľkej noci, resp. začiatku
mája až do jesene sa o nich stará pastier, ktorý

býva v maringotke. Na noc sa nesťahujú späť
do maštalí, ale práve do spomínaného košiara, ktorý je výlučne obývaný týmito jarkami.
A práve v tomto období, ako uvádza absolvent
SPU v Nitre, Tomáš, začína nový chovateľský
rok. „Jesenný čas, okolo polovice septembra,
je ideálny na pripúšťanie oviec, aspoň pre nás,
nakoľko mi neprodukujeme veľkonočné jahňatá. Preto sa nám jahňatá kotia prevažne až v
druhej polovici februára a posledné sa narodia
na konci marca.“ Nadšene hovoril aj o počte vykotených bahníc, keď sa oproti minulým rokom
znížil stav jalových oviec z 10-15%, kde v súčasnosti sa v priemere nevykotia len približne

2% bahníc. „Hlavným kameňom úrazu bolo voľakedy to, že pripúšťanie trvalo aj vyše dva mesiace a tým pádom sa predĺžil interval kotenia,
tým pádom aj následným dlhším odstavom
jahniat a neskorším začatím dojenia. Poučili
sme sa, však, a to následne viedlo k zlepšeniu
zdravotného stavu bahníc a úžitkovosti, keď
sa v priebehu februára vykotí drvivá väčšina
oviec a od 1. marca môžeme začať s dojením,
ktoré trvá až do konca septembra. Ako spoločnosť sa vyznačujeme aj tým, že dojíme výlučne
strojovo v 24 radovej dojárni, kde vykonávajú
prácu dojičiek aj dve ženy. Možno sa niekomu
zdá dojenie do konca septembra príliš dlho
a na chvíľu sa pozastaví, no je to práve kvôli
neskoršiemu pripúšťaniu. Ovce sa kotia neskôr
a namiesto predaja veľkonočných jahniat, kvôli
nízkym realizačným cenám jatočných jahniat
praktizujeme veľmi skorý odstav jahniat a následný predaj z dvora, len do okolia, za účelom
vypásania záhrad. Týmto spôsobom umiestnime našu celú produkciu jahniat, ktoré sa nehodia do ďalšieho chovu. A prečo nepredávame veľkonočné jahňatá? Preto, že najčastejší
kupci, Taliani, si vybrali, len najkrajšie jahňatá
a potom nastal problémom s predajom zvyšku.
Nadojené mlieko od bahníc už dlhoročne dodávame do Liptovských mliekarní,“ podotkol.
Azda poslednou diferenciáciou je skorý odstav jahniat od materského mlieka. Pod bahnicami nie sú ako tradične, ako u väčšiny farmárov, ale len maximálne 12-14 dní. Za ten čas si
jahňa privykne na materské mlieko a potom po
odstave prechádzajú na formu prijímania potravy cez mliečny automat na kvalitné sušené

Ovce, pasúce sa na území Národného parku
Slovenský raj.

Víťazná kolekcia jariek Agrokomplexu 2015, zošľachtená valaška.

Nádejné budúce plemenné barany.

Ocenenie pre najlepšiu kolekciu ZV.
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mlieko nakúpené zo zahraničia, lebo pri takomto odchove sa nedá spoliehať na ušetrenie
nákladov.
Prácu poľnohospodárov z východného Slovenska možno vidieť na aukčných trhoch, kde
predávajú baránky do ďalších chovov, alebo
slúžia ako výmenný obchod. Po týchto trhoch
sa z nich stávajú plemenné barany, ktoré si získali z ich chovu vynikajúce renomé. Tie zvyknú
hospodári zo Spiša prikrmovať senom a mesiac
pred pripúšťaním im zvyšujú kŕmne dávky, celým zrnom ovsa, aby dostali libido. Dávky sa
pohybujú okolo jedného kilogramu na kus.
V roku 2014 investovali do jedného takéhoto
barana, ktorému sa, vďaka plemennému výzoru, podarilo vyhrať nákupný trh, získal titul
šampión a zúčastnil sa, aj na Agrokomplexe
v Nitre. Tento rok sa z výberu oviec z celého
Slovenska, v kategórií plemena zošľachtená
valaška, prebojovali do úzkeho výberu najlepších troch chovateľov tohto plemena a prezentovali sa na výstave Agrokomplex. Plemenné
jarky domov odchádzali s titulom šampióna.
Krízu v súčasnom poľnohospodárstve pociťujú do istej miery aj oni sami. „Už dlhší čas
nedokážeme vygenerovať dostatok financií
na potrebné investície, či opravy. Klesá cena
obilia a cena ovčieho mlieka nie je dostačujúca
pre zisk prostriedkov na rozvoj. Tento rok sme
nad vodou, predovšetkým vďaka zvýšenej produkcii mlieka až o 15-20% a veľkom dopyte po
plemenných baranoch, ktoré sme predali. Základom úspechu je jednoznačne kvalita. Museli
sme, však, zaviesť prísne normy a začať prísne
selektovať veľké množstvo bahníc. Každým
rokom sa vyradí, okolo 25 % bahníc, ktoré
nespĺňajú predstavu v produkcii mlieka. Áno,
je to vysoké percento. Za tri roky sme vyradili
vyše 400 bahníc, čo predstavuje jedno stádo,
no na správne fungovanie to bolo nevyhnutné,“ zakončuje svoje rozprávanie konateľ Ing.
Peter Hudák.
Chov oviec a kôz 3/2015

Askánska jemnovlnová ovca - pôvod minulosť a súčasnosť
MVDr. Dušan Antalík,
Kalinovo
Askánska jemnovlnová ovca sa považuje za
najvýznamnejšie plemeno meriniek. Vyšľachtil ju akademik Ivanov na severnom Kryme
krížením baranov amerických rambouilletiek
s domácimi jemnovlnovými ovcami. Ako samostatné plemeno bolo uznané v roku 1930.
Štandard tejto ovce udáva – je to ovca veľkého telesného rámca s vynikajúcou vlnovou
úžitkovosťou pri dobrej mäsovej úžitkovosti.
Váha oviec sa pohybuje od 60-80 kg, barany
100-120 kg a viac. Dĺžka vlny 7-10 cm sortimentu AA až AB. Striž vlny u ovce 7,5 kg no
špičkové bahnice dosiahnu až 12 kg, u baranov 14 kg a špičkové zvieratá až 18 kg. Ovce
sú dobre plodné, ranné, obrastenie tela veľmi
dobré, rúno uzavreté. Barany tohto plemena
sú spravidla rohaté. Chov tohto plemena bol
hlavne na Ukrajine, no postupne sa rozšíril aj
do iných oblastí bývalého SSSR ako i do okolitých krajín bývalého socialistického bloku. Na
Slovensko ale i do celej ČSSR bolo toto pleme-
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no dovezené v 60- tych rokoch minulého storočia za účelom zlepšenia vlnovej úžitkovosti
domácich meriniek. Na Slovensku sa chovalo
do roku 1990 viac typov merinových oviec
v oblastiach do 500 m nadmorskej výšky. Boli
to hlavne pôvodné slovenské merinky, Askánske merino, Stavropoľské merino, Kaukazké
merino, Nemecké výkrmové merino (fleisch
merino) ,Austrálske merino. Po určitej unifikácii geneticky príbuzných merinových oviec
sú dnes všetky vedené pod názvom merino.
Výnimkou je Askánske meríno, ktoré je aj dnes
chované v čistej forme v jednom šľachtiteľskom chove. Askánske merino bolo dovezené
aj na bývalé JRD Kalinovo, hospodársky dvor
Veľká Ves. Po zoznámení sa s touto ovcou ma
zaujala svojou kľudnou povahou, veľkým telesným rámcom a výnikajúcim ovlnením celého povrchu tela. Stretával som sa s nimi denne pri bežnej veterinárnej praxi. Po roku 1984
som nastúpil na uvedený podnik do funkcie
hlavného zootechnika a tak som mal dosah
na toto stádo po každej stránke. V procese
šľachtenia som veci konzultoval s odborníkmi

akými v tom období nesporne boli profesor
Gajdošík, docent Gyarmati, inžinier Malík
a dokonca na nákupných trhoch som zažil aj
pána Longauera a pána Juríka , ktorých som si
vážil pre ich profesnosť a odbornosť. Náš podnik každoročne predviedol na nákupnom trhu
v Kremničke 60-80 plemenných baranov Askánskeho merina z ktorých polovica bola rozpredaná ešte pred samotným hodnotením. Na
tržnici v Kremničke chodili za nami chovatelia
z celého južného ,časti východného Slovenska
ako i chovatelia z oblasti hornej Nitry. V rámci
Slovenska bolo viacero šľachtiteľských chovov, no špičkové barany každoročne na nákupný trh do Trnavy predvádzal školský majetok
poľnohospodárskej školy Zlaté Moravce. Boli
to barany veľkého telesného rámca, vynikajúceho telesného obrastu, spravidla nad 100
kg hmotnosti a ich striž dosiahla v nie jednom prípade 18 kg potnej vlny. Po roku 1990
zastal trh s vlnou, do popredia prišli jatočné
jahňatá čo automaticky prinieslo zánik stád
orientovaných na vlnovú produkciu. Do roku
2005 som aj napriek tomu stádo v Kalinove
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udržal v čistej forme a dokonca v roku 1993 sa
mi podarilo doviezť z Ukrajiny 10 plemenných
baranov Askánskeho merina. V roku 2006
som vo veku 63 rokov odišiel na dôchodok,
a kedže som tušil, že moja dvadsaťdva ročná
robota vyjde nanivoč, rozhodol som sa naj-
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lepšie bahnice a plemenného barana odkúpiť
a pokračovať v chove tohto krásneho merinového plemena. V súčasnom období na našej
rodinnej farme chováme 60 kusov Askánskych
meriniek, no problém je plemenný baran.
Zatiaľ robíme úzku príbuzenskú plemenitbu

no s tým, že sa pokúsime nakúpiť plemenné
barany z Ukrajiny, kde sa toto plemeno ešte
chová v čistej forme. Totiž chovy Askánskeho
merina v Česku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Poľsku boli zlikvidované, a tak nie
je iná možnosť ako dovoz z Ukrajiny. Po znač-
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Autor príspevku a jediný chovateľ askánskeho merina v strednej Európe MVDr.Dušan Antalík.
Chov oviec a kôz 3/2015

ných problémoch som sa v dňoch 14.-18.8.
2015 vydal na cestu na Ukrajinu smer severný
Krym. Kto bol na Ukrajine, aspoň troška pozná túto obrovskú zem má určite predstavu
čo je prejsť po cestách Ukrajiny 3200 km. Sú
úseky kde sa dá ísť rýchlosťou 80 km/hod.,
no 1/3 z prejdenej cesty je taká, že je možné
ísť rýchlosťou 20 km/hod.. V mnohých prípadoch sme zišli z cesty na pole a jeden až dva
kilometre sem išli poľnou cestou- bola lepšia
ako hlavný ťah na Odesu. Po ceste sme videli pre nás nepochopiteľné obrovské lány nie
100 ha – možno 1000 ha možno viac krásnej
slnečnice v rôznom štádiu zrelosti. Také isté
lány kukurice výšky 2,5-3 m , na jednej rastline dva nikde tri veľké klasy. Podobne je to so
sójou, ktorej sú nedozerné lány a v porovnaní
s rastlinou v nás asi jeden krát väčšie, s veľkým množstvom strukov. Taktiež sme videli
veľmi veľké lány kapusty, papriky, paradajok,
červených a žltých melónov, a to všetko bez
závlah. Popri zlých cestách sú veľké rady
jednoduchých stánkov, pri ktorých sú na zemi naukladané do výšky možno 2 m červené
dyne a množstvo rôznej zeleniny a ovocia.
Jednoducho povedané, pôda na ktorej tamojší poľnohospodári gazdujú je pre nás len
snom. Opýtal som sa jedného môjho priateľa,
ktorý gazduje na výmere 100 ha akú má úrodu z jedného hektára, napríklad pšenice. Odpoveď bola – ak do pôdy nedám nič tak 5 ton
z hektára, ak dám NPK, tak 10 ton z hektára.
V období keď som bol na Ukrajine aj tam bolo
sucho ako u nás, no tamojší poľnohospodári
naplno orali. Zastal som pri čerstvo oranom
poli a chcel som domov zobrať hrudu pôdy
na ukážku, no mal som problém hrudu nájsť.
Pôda sa po pluhu rozpadne a stačí minimálny
zásah do nej a môže sa siať. Po náročnej ceste
sme dorazili do výskumnej stanice Askania-Nova. Veľmi pekná historická administratívna budova s pomníkom akademika Ivanova –
tvorcu Askánskej merinky. Majiteľ ma zaviedol
na farmu, no po príchode som bol prekvapený
nakoľko mi ukázali možno 150 možno 200
plemenných baranov Miasnoj dlinorunoj askanskoj parody (mäsové dlhovlnové askánske
plemeno). Zrejme pôvodné Askánske merino
prešľachtili podľa vysvetlenia zootechnika
plemenom Safolk a toto chovajú vo veľkom
množstve. Kedže som povedal, že o toto plemeno nemám záujem, presunuli sme sa na inú
farmu, kde chovajú Askánsku tonkorunnujú
parodu ( askanske jemnovlnové plemeno).
Tu bolo k dispozícii asi 40 dospelých baranov
a asi 50 mladých baránkov z ktorých som vyberal zvieratá do môjho chovu. Zvieratá na
oboch farmách boli vo výbornom kondičnom
a zdravotnom stave a ako som videl boli kŕmené prevažne kvalitným lucernovým senom.
Vybavenie ustajňovacích priestorov, dosť primitívne a pasienky sú na rozsiahlej stepi nie
s najkvalitnejším trávnatým porastom. Prešiel
som značnú časť Ukrajiny, videl som mnoho
nových vecí, mám však zmiešané zážitky zo života na tejto veľmi bohatej zemi.
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Návšteva anglických farmárov - Grosvenor
Sheep Group - GSG
Tony Cave-Penney,
National Sheep Association,
Grosvenor Sheep Group - GSG
Na základe dlhodobej komunikácie so
Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo sa nám podarilo od 10. do 13.
mája pripraviť študijnú cestu na Slovenské
farmy oviec a kôz. Študijná cesta bola organizovaná v nadväznosti na predchádzajúce
návštevy iných krajín a na farmách vo Veľkej
Británii.
Program pracovnej cesty na Slovensku zabezpečoval Zväz chovateľov oviec a kôz. Organizačne nám návštevu fariem sprostredkoval
riaditeľ Zväzu pán Slavomír Reľovský.
Slovensko navštívilo šestnásť chovateľov-členov našej chovateľskej organizácie.
Navštívili sme chovateľov: Keľo a synovia
s.r.o.,Isokman s.r.o., PD Liptovské Revúce,PPS
Bobrovec a VÚŽV-účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá.
Na farmách sa nám dostalo veľmi vrelého
privítania zo strany chovateľov. Vždy nás priví-

Bitúnok na PD L.Revúce.
tali otvorenou náručou. Chovatelia boli mimoriadne pohostinní a mali sme veľa príležitostí
ochotnať rúzne výrobky z ovčieho mlieka a typickej slovenskej kuchyne.

Zistili sme, že slovenský chov oviec je založený predovšetkým na produkcii mlieka a následne na výrobkoch z mlieka. Predovšetkým
čerstvý a údený syr. Tento syr sa predáva po

ISOKMAN s.r.o.
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celom Slovensku.
Oficiálne čísla ukazujú, že na Slovensku sa
len veľmi málo konzumuje jahňacie mäso. Pochopili sme, že jahňaciny sa konzumuje viac,
avšak to nie je štatisticky zaznamenané. Veľa
jahňacieho mäsa sa vyváža do zahraničia. Myslíme si, že na Slovensku existuje zaujímavý potenciálny trh na jahňacie mäso, predovšetkým
v mestských oblastiach.
Počas našej návštevy sme si všimli, že od
obdobia, keď bola krajina pod komunistickou
kontrolou došlo ku výraznému pokroku. V minulosti bolo na farmách zamestnaných veľa
pracovníkov. Teraz majú farmy menej zamestnancov avšak lepšie riadenie a správu. Avšak
rovnako ako aj v iných poľnohospodárskych
krajinách po celom svete je aj na Slovensku
ťažké nalákať zamestnancov do práce v poľnohospodárstve a ku práci na pôde.

Výklad na PPS Bobrovec od pána Gajana.

Potešilo nás, že na Salaši v Bobrovci sa
venujú aj propagácii chovu oviec spôsobom,
keď mladým ľuďom predvádzajú základy dojenia oviec, výroby syrov. Prekvapilo nás veľké množstvo potreby ručnej práce pri dojení
oviec.
Boli sme tiež prekvapení, že pôdu vlastní
veľké množstvo majiteľov. Videli sme v tom
výhodu, že títo ľudia sú vlastne zapojení do
poľnohospodárstva, preto by malo byť poľnohospodárstvo širšie chápané aj v komunite.
Mali sme príležitosť vidieť v Trenčianskej
Teplej, aké veľké kroky boli uskutočnené pri
zlepšovaní tradičných slovenských plemien za
účelom vyššej produkcie mlieka. Táto práca aj
neustále pokračuje. Boli sme ohromení prácou
kolektívu pracovníkov pod vedením Dr.Margetína pri tvorbe nového syntetického plemena,
ktoré je oveľa lepšie v produkcii mlieka, intenzite rastu a ďalších vlastnostiach. Plemeno je
možné pripúšťať aj mimosezónne, takže dojenie je možné počas celého roka.
Teší nás, že fondy EÚ sa úspešne používajú
na pomoc slovenskému poľnohospodárstvu,
aj keď sme si všimli, že nížinné farmy sú na
tom lepšie ako farmy na horách. Je zaujímavé, že len slovenskí štátny príslušníci si môžu
kúpiť pozemky- to je dôležité pre budúce generácie.
Na záver by sme chceli slovenských chovateľov vyzvať aby uvádzali na domáci trh viac
jahňacieho mäsa, predovšetkým do väčších
miest. Za týmto účelom by bolo dobré požívať
barany mäsových plemien. Tiež by bolo dobré
vykonávať skorú diagnostiku gravidity oviec,
a tým si zlepšiť ekonomický efekt v chove. Tie
ovce, ktoré majú viac ako jedno jahňa lepšie
kŕmiť.
Vo Veľkej Británii existuje celý rad orgaChov oviec a kôz 3/2015

Na PPS Bobrovec mali možnosť vidieť ukážku výroby syra.
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V L.Revúcach spravádzala návštevu Ing.Kováčiková.
nizácii, ktoré chcú do voľnej prírody opäť
doviezť vlkov a rysov. Po vypočutí vašich skúseností s týmito šelmami a inými predátormi,
ktoré vám spôsobujú škody v stádach oviec,
budeme určite tvrdo bojovať aby sme tomu
u nás zabránili.
Radi by sme poďakovali všetkým tým, ktorí

Spoločná fotografia
v Trenčianskej Teplej.

nám ukázali svoje farmy a pomohli nám pripraviť zaujímavú návštevu takej krásnej krajiny.

sme milých ľudí a vyspelý chov oviec. Sme veľmi vďační za príjemné prijatie a štedrosť našich slovenských kolegov.

Osobné názory hostí:
Michael Sykes, predseda GSG: Táto cesta
bola jedna z najúspešnejších v našej 40. ročnej
histórii, videli sme nádhernú krajinu, poznali

Tony Cave-Penney, tajomník GSG: Behom
dva a pol dňa sme videli výborný prierez ovčieho farmárstva na Slovensku, veľmi odlišného
od nášho v Anglicku. Výroba syrov je zaují-

Trenčianska Teplá.
mavá, a na vysokej úrovni. Tradičné chovanie
oviec, vrátane ručného dojenia sa už dnes nevidí. Rád som tiež počul o školstve a výskume
v Trenčianskej Teplej, keďže to je moje osobné
pozadie.

Odborný komentár v Trenčianskej Teplej poskytol Doc.Margetín.
Milan Fuchs, prekladateľ skupiny: študijná cesta bola i pre mňa veľmi zaujímavá. Som
inžinier bez skúseností v poľnohospodárstve,
naučil som sa veľa, teraz viem aké je tehotenské obdobie oviec! A keď ochutnám toľko

rôznych ovčích syrov, zabudnem rozdiel medzi
bryndzou a korbáčikom... Jedlo a pitie v hoteloch a salašoch bolo výborné, obzvlášť sme si
vážili príjemné prijatie, kvalitu ubytovania a
jedla v novom Salaši pod Maginhradom.
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Zázračné potravinové receptúry našich
predkov môžu dať prácu aj liečiť
Slovensko sa radí medzi prvých sedem krajín s najvyšším počtom mliečnych výrobkov s
chráneným zemepisným označením pôvodu v Európskej únii. Od tohto roku patrí medzi ne aj
klenovecký syrec, takmer zabudnutý dlho zrejúci syr. "Tento unikátny syr kedysi konkuroval
slávnym švajčiarskym ementálom,“ hovorí mliekarenský odborník Karol Herian. Po preštudovaní
archívov a rozhovoroch s pamätníkmi zabudnutej syrárskej histórie pomohol Herian oživiť
pôvodnú receptúru a vzkriesiť výrobu syrca.
Jozef Sedlák,
denník Pravda
S prekvapením zisťujeme, že klenovecký
syrec je súčasťou nášho národného dedičstva.
Kto sa postaral o to, že sa vynoril z prepadliska
času?
Vďačíme zaň erudovanosti českého vedca
Otakara Laxu, ktorý patril k zakladateľom moderného československého mliekarstva. Laxa
bol praktickým propagátorom československej
vzájomnosti. Nepodporoval ju rečami, ale činmi. Keď pred vyše sto rokmi, presne v roku 1914,
ochutnal klenovecký syrec, neskryl svoje nadšenie a označil ho za vynikajúci slovenský ovčí syr.
Ako vedec nelenil a popísal technológiu výroby.
V archívoch som objavil aj zápisky od klenovských učiteľov. Súčasníci už na syrec takmer zabudli, ale odkazy v archívoch umožnili vzkriesiť
výrobu tohto jedinečného syra, dokazujúceho
genialitu našich predkov. Bezprostredný podnet
na obnovu výroby klenoveckého syrca dal bývalý
predseda Cechu bryndziarov Ján Keresteš.
V čom spočívalo syrárske umenie predkov?
V jednoduchosti výroby, v rešpektovaní prirodzených procesov pri výrobe bryndze a syrov
z ovčieho mlieka. Vlastne preto možno zaradiť
klenovecký syrec medzi pôvodné slovenské mliečne ovčie špeciality. V 17. a 18. storočí sa na území
Slovenska choval milión oviec. Z ovčieho mlieka
sa vyrábal ovčí hrudkový syr, a najmä kvalitné
tvrdé syry, ako boli karpatský, topoľanský a klenovecký. Šlo o syry s dlhou dobou zrenia. Tým,
že boli dobre vyzreté, mohli sa vyvážať do celej
strednej Európy. Predávali sa v Budapešti, vo
Viedni, v Mníchove. Tieto tvrdé syry vydržali dlhé skladovanie a neraz aj trojmesačnú dopravu
k spotrebiteľovi po vtedajších cestách-necestách.
Koľko mohol stáť tento syr?
Jeho cena bola porovnateľná s ementálskym
syrom, dokonca sa predával drahšie ako tento
dnes svetoznámy švajčiarsky syr. Syrec bol kvalitnejší, preto vyhľadávanejší a drahší. Na rozdiel od ementálu pochádzal nie z kravského, ale
z ovčieho mlieka, ktoré je mimoriadne bohaté na
výživné látky. Všetky vtedajšie ovčie syry prírodne zreli a keďže sa ovečky pásli a dodnes pasú na
lúkach s pestrou botanickou skladbou voňavých
bylín a tráv, v ovčích syroch sú bohatšie zastúpené cenné mliečne kultúry. Nie náhodou profesor
Libor Ebringer tvrdil, že bryndza je probiotická
34

bomba. Obsahuje širokú škálu kyslomliečnych
kultúr, ktoré vytvárajú pestrú chuť, ale aj bohatú
a zdravú výživu. Konzumáciou týchto výrobkov
ľudia získavajú imunitu, väčšiu škálu bioaktívnych látok, čo je dôležité pre ľudskú výživu a
upevnenie nášho zdravia. Syrec je v tomto smere
dôstojný partner bryndze.
Kto dnes vyrába klenovecký syrec?
Do Klenovca chodíme s Jánom Kerestešom
už piaty rok. Vydali sme brožúrku s receptúrou výroby klenoveckého syrca a našli päť-šesť
nadšencov, ktorí už začali tento syr vyrábať, ale
hlásia sa už aj ďalší záujemcovia o výrobu. Vymedzená chránená zemepisná oblasť sa tiahne
od Košíc na východe až po Zvolen na západe. To
umožňuje, aby syrec vyrábali šikovní mliekari na
veľkom území Slovenska. Klenovčania každý rok
organizujú Klenovskú rontouku, slávnosť miestnych výrobkov a folklórnych zvykov. Jej dušou
sú veľkí klenovskí lokálpatrioti manželia Zvarovci, ktorí propagujú syrec ako klenot klenovskej
syrárskej vynaliezavosti. Nie je to márna práca.
O výrobu syrca prejavilo záujem miestne roľnícke
družstvo, miestni malovýrobcovia a aj známi syrári Ľuboš Manica z bryndziarne Tisovec či Jozef
Hiadlovský zo Slovenskej Ľupče a iní. Títo sa rozhodli s plnou vervou pustiť do výroby syrca.
Klenovecký syrec bol zaregistrovaný v Bruseli ako výrobok s chráneným zemepisným
označením 14. januára tohto roku. Kto prvý
po odmlke desiatok rokov vyrobil klenovecký
syrec?
K pokusnej výrobe ma priviedla zvedavosť.
Túžil som zistiť, ako bude vyzerať a chutiť syr
vyrobený podľa pôvodnej klenovskej receptúry.
Predkovia Klenovčanov robili syrec zo surového ovčieho mlieka. Za dávnych čias sa syridlo
vyrábalo z ovčích, jahňacích a kozľacích žalúdkov, ktoré sa dávali vylúhovať do kyslej srvátky.
V nej sa nachádzali aj mikroorganizmy – vzácne
biokultúry z daného regiónu. V tom je tajomstvo
špecifickej chuti, preto sa syrec úspešne uchádzal o chránené zemepisné označenie pôvodu.
Ide o špecifické kultúry príznačné pre dané územie. Po dlhej odmlke bolo viacero pokusov o obnovu výroby klenoveckého syrca, no pre rôzne,
zväčša ekonomické, dôvody sa aj rýchlo skončili.
Ako robia "klasické“ syry súčasníci?
Moderní bačovia pri výrobe ovčej hrudky vôbec nepoužívajú miestne prirodzené biokultúry,
lebo veľmi závisia od počasia. Súčasník chce mať

Mliekarenský odborník Karol Herian pomohol
oživiť pôvodnú receptúru a vzkriesiť výrobu klenoveckého syra.
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istotu a nie je taký trpezlivý ako predkovia. Keď
je vonku chladno, v mlieku sa už nerozmnožujú
kyslomliečne kultúry, keď je horúco, má ich až
priveľa. Bača ešte z čias dramatika Ivana Stodolu preočkovával ovčie mlieko presne ako naše
babičky a prababičky, keď pripravovali cesto na
chlieb. Kvások si odkladali a dávali vždy do novej
dávky chlebíka a obdobne postupoval aj bača pri
výrobe syra. Lenže dnešní bačovia majú na rozdiel od svojich predchodcov univerzálne mikrobiálne syridlo. To zľahčuje výrobu, ale nivelizuje
chuť. Pravdupovediac naši predkovia boli múdrejší, vytrvalejší a dôslednejší ako niektorí netrpezliví súčasníci.
Obnovili ste pôvodnú receptúru?
Syridlo nie, ale srvátkovú kultúru, ktorá je
kľúčová pre chuť syrca, áno. Urobili sme veľa pokusov, počas ktorých sme vyskúšali mliečne kultúry od firmy Hansen alebo Milcom Praha a iné.
Ale to všetko sú kultúry vyrobené z kravského
mlieka, ktoré už nemajú široký záber mikroflóry
a chuti, ako mali pôvodné ovčie. A tak sme sa
vrátili k tradičnému zdroju kultúr z ovčieho mlieka a srvátky.
Aká je chuť klenoveckého syrca?
Obrazne povedané, je to syr jedna báseň.
V ústach sa rozpúšťa, na jazyku cítiť príznačnú
ovčiu jemnú kyslomliečnu chuť. Čím je syrec starší, tým je pikantnejší. Jedným slovom, má veľmi
lahodnú, príjemnú osviežujúcu chuť. Medzi našimi syrmi vyčnieva ako mercedes medzi ostatnými autami. Nie je to žiaden lacný syr, ktorý býva
neraz gumovitý, špongiovitý a v ústach sa z neho
tvoria „piliny“. Vravím to preto, aby si spotrebitelia uvedomili, čo si kupujú, keď si syry vyberajú
Chov oviec a kôz 3/2015

len podľa zásady, čím lacnejší, tým lepší. Klenovecký syrec patrí do vrcholnej triedy dlhozrejúcich syrov. Optimálnu chuť nadobúda po troch
mesiacoch a ešte lepší je po šiestich mesiacoch
zrenia. Myslím, že klenovecký syrec má na to, aby
sa zaradil medzi špičkové slovenské syry. Pred
niekoľkými rokmi som pomáhal zaviesť výrobu
kozích syrov na Kozom vŕšku pri Ivachnovej. Posledné dva roky na medzinárodnej súťaži syrov
v anglickom Birminghame získali raz bronzovú a
raz striebornú medailu. To je vizitka, ktorá hovorí za všetko. Je predpoklad, že aj klenovecký syrec môže získať podobné vrcholné ocenenia.
Vraví sa, že všetky výrobky predáva dizajn.
Ako vlastne vyzerá klenovecký syrec?
Ide o malé bochníky podobné tylžskému syru,
alebo ho možno prirovnať vzhľadovo k Volovcu
zo sabinovskej mliekarne. Pravda, tým sa podobnosť končí, pretože ide o ovčí syr. Na povrchu je
naparovaný podobne ako bačovský oštiepok, ten
však nie je dlho zrejúci, ale mladý syr. Výborným
rozoznávacím znakom syrca je typická klenovská
ornamentika, ktorej dominuje slnko – symbol
nekonečnej vesmírnej energie. Ornamenty sme
vyhotovili podľa fotografií Otakara Laxu z roku 1914.
Kde možno kúpiť klenovecký syrec?
Ponúkali ho na nedávnej Klenovskej rontouke a keď si výrobu tohto syra osvoja výrobcovia
z Klenovca a tiež mliekarne v Tisovci a Slovenskej
Ľupči a v ďalších miestach, dostane sa do predajní s ponukou farmárskych výrobkov.
Aká je spotreba ovčích mliečnych výrobkov
spomedzi mliečnych výrobkov?
Veľmi nízka. Všimnime si, že priemerná ročná spotreba ovčích a kozích syrov v západnej a
južnej Európe je okolo 6 kilogramov na osobu,
na Slovensku je to 1,6 kilogramu, čo je naozaj
obrovský rozdiel. Ak chceme byť európski, mali
by sme konzumovať viac probiotických výrobkov
z ovčieho a kozieho mlieka, lebo sú základom
zdravej výživy. Máme na to veľký potenciál, boli
sme tradičnou ovčiarskou krajinou a nechali sme
tradíciu takmer odplávať dolu vodou.
Neutiekol nám ovčiarsky a koziarsky rýchlik?
Ak nepridáme, unikne nám. Dostávam veľa pozvánok na zaškolenie ľudí do spracovania
ovčieho mlieka od chovateľov oviec na Morave. V Českej republike rozkvitá najmä chov kôz
a výroba kozích syrov a jogurtov. Kozie mlieko
ponúka fantastické možnosti, ktoré na Slovensku dokumentuje mliekareň na Kozom vŕšku. Ale
slovenskou doménou vždy boli a aj v budúcnosti by mali byť ovce. Ako využiť lúky a pasienky,
ak nie pasením oviec, pretože kravy sme takmer
vykántrili. To, čo sa stalo s chovom hovädzieho
dobytka na Slovensku, nemá obdobu v Európe.
Teraz nastáva isté oživenie chovu oviec. Prichádzame na to, čo inde dobre vedia, a to, že ovce
sú najlepšími živými kosami, ktoré udržiavajú
lúky a pasienky v čistom nezaburinenom stave,
a pritom nám okrem upratanej krajiny ponúkajú
fantastické mliečne produkty.
Prečo dávate dôraz na pasenie zvierat?
Pretože pasenie je najprirodzenejší spôsob
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chovu, pohyb prospieva zdraviu zvierat, keď na
ovce a kravičky svieti slnko, vzniká v mlieku vitamín¤D. Odporúčam, aby ľudia zaradili do svojho
jedálneho lístka konzumáciu ovčích výrobkov.
Ovčie mlieko má vyšší obsah tuku, bielkovín a
minerálií a všetkých vitamínov ako kravské, je to
výživová mliečna extratrieda. Je obrovský rozdiel v kvalite mlieka, pokiaľ sú zvieratá kŕmené
konzervovanými krmivami a pokiaľ sú na horskej
paši. Predovšetkým v mlieku z paše sú probiotiká, esenciálne mastné kyseliny, ktoré posilňujú
organizmus a majú aktívne protirakovinové účinky a pri aktívnom nie sedavom spôsobe života
znižujú aj riziko srdcovo-cievnych chorôb.
Kedysi ovčie produkty boli bežnou súčasťou
stravy. Dnes patria do kategórie luxusných výrobkov, veď kilogram bryndze z ovčieho mlieka
stojí 9 eur. Nie je to priveľa?
Áno, je to pomerne vysoká cena, ktorá nezodpovedá možnostiam priemerne zarábajúcich
občanov. Normálna cena by mala byť okolo 8 eur.
Na výdavky za kvalitné mliečne výrobky sa však
treba pozrieť trochu inou optikou. Ľudia si kúpia
šunku, spravidla lacnejšiu, ktorá obsahuje aj 60–
70 percent vody. Zato syr má 60 percent sušiny,
a to je rozdiel, veď ide o koncentrovanú kvalitnú
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bielkovinu. To najlepšie, čo vie príroda v spolupráci s človekom vytvoriť. Nakupujeme lacné
potraviny, ale obratom vyhadzujeme peniaze za
výživové doplnky. Bývam v Žiline, kde kedysi boli
vari tri lekárne a dnes ich je niekoľko desiatok.
Všetky sa uživia, farmaceutický priemysel bohatne, ale že by sme boli zdravší, nevidno. Míňajme
peniaze rozumnejšie, kvalitné potraviny sú najlepším liekom.
Ľudia často nevedia, ktoré výrobky sú výnimočné. Koľko z nich má punc výnimočnosti
garantovaný Bruselom v podobe chráneného
zemepisného označenia?
Je ich sedem. Patrí sem slovenská bryndza,
slovenský oštiepok, slovenská parenica, zázrivské
korbáčiky, tekovský salám, salašnícka ovčia hrudka a klenovecký syrec. Máme ich síce veľa, ale nevieme zatiaľ pokryť dopyt, to je naša tragédia.
Trh ponúka niektoré z týchto výrobkov naozaj v homeopatických dávkach.
Nedávno mi jeden zahraničný obchodník povedal: Máte fantastické syry, objednávam si desať ton. Lenže ktorý slovenský salaš vyrobí desať
ton syra? Na Slovensku musíme zmeniť od základu myslenie a celú logiku podnikania. Zoberme
si príklad zo Švajčiarska. Aj tam je výroba syrov

roztrúsená po odľahlých horských syrárňach,
ale čerstvý, vykysnutý a vysolený syr zvážajú do
centrálnych družstevných skladov, kde bochníky
ementálu profesionálne ošetrujú a tam aj dozrievajú pod odborným dozorom. Nech je nám
príkladom švajčiarsky Käseunion. Niečo podobné dokázali už naši výrobcovia syrových korbáčikov zo Zázrivej.
Takto by mali zorganizovať výrobu aj ostatní výrobcovia tradičných syrov…
… keď chceme využiť potenciál lúk a pasienkov. A máme ich požehnane veľa – až 880-tisíc
hektárov. Nemôžeme sa spoliehať, že výrobky
bude predávať farmár na miestnych trhoch.
Vo svete sa výroba koncentruje, preto musíme
vytvárať syrárske družstvá, kde budú syry pod
odborným dohľadom zrieť a spoločne sa aj predávať. Keď vytvoríme takúto štruktúru výroby,
vznikne veľa pracovných príležitostí a lúky nebudú ležať ladom. Je to cesta, ako zlepšiť život na
vidieku, naše stravovanie i ekonomiku.
Oživenie živočíšnej výroby a mliekarenskej
výroby nebude jednoduché, veď chýbajú základné profesie, ako sú bačovia, valasi, ale aj
ľudia do mliekarní.
Tieto profesie sú naozaj úzky profil, žiaľ, máme málo stredných odborných škôl. O štúdium
nie je záujem, pretože, povedzme si to na rovinu, prevláda názor, že poľnohospodárstvo je pre
mladých stratená varta.
Nedávno mi riaditeľka odbornej poľnohospodárskej školy v Pruskom, v okolí ktorého je
veľa salašov, povedala, že rodičia nechcú prihlasovať deti na salašnícke profesie, hoci bačovia sú dnes "úzky profil“.
Boli sme národ skvelých bačov, občas nám to,
nevedno prečo, ironicky pripomínali naši neprajníci, ale my namiesto toho, aby sme pestovali
hrdosť na túto profesiu svojich dedov, sklopili
sme zrak a posmievali sa sami sebe. Poľnohospodárske školy vrátane univerzity dostali prívlastok
hnojárske, pritom sú to školy, ktoré rozhodujú
o výžive, zdraví ľudí a vzhľade Slovenska. V posledných rokoch bezprecedentným spôsobom nivočíme poľnohospodársku krajinu, ktorú po celé
generácie zveľaďovali v pote tváre naši predkovia. Myslím si, že výber školy by nemal byť len
vecou rodičov, ale aj štátu, ktorý školstvo financuje. Kto platí, ten predsa rozhoduje.
Ľudia však majú právo slobodne sa rozhodnúť pri výbere profesie. Alebo im má diktovať
štát?
Čo je to za slobodu, keď sa študujú pofidérne odbory, absolventi ktorých nemajú v praxi
nijaké využitie? Musí sa zmeniť celkový koncept
školstva, kde bude poľnohospodárska výroba
rešpektujúca prírodné danosti Slovenska prepojená s výučbou. Teraz študujú mladí manažment
na sto spôsobov, ale v poľnohospodárskej či inej
praxi sú to nepoužiteľní pracovníci, budúci nezamestnaní, ktorých za svoje peniaze vyprodukoval štát spolu s mnohými nevedomými rodičmi.
Kto bude živiť týchto mladých ľudí? Prečo platiť
ich rekvalifikáciu? Zobuďme sa a hovorme otvorene o živote, o tom, čo naozaj potrebujeme a čo
je falošná pozlátka.
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PODUJATIA

Jasenské baranie hody 2015 – súťaž vo
varení baraních hŕč
Už 8. rok druhá augustová sobota v našej obci vonia chutnou špecialitou – baraními hrčami.
Toto typické jedlo ovčiarov do Jasenia bezpochybne patrí, pretože dedina leží v ovčiarskej oblasti. Pripraviť takúto pochúťku vôbec nie je jednoduché, pretože my, ľudia uponáhľanej doby
nemáme predstavu, ako by mala chutiť. Práve preto aj do poroty, hodnotiacej toto fantastické
jedlo zasadnú vždy tí najfundovanejší.
Ing. Miroslava Pravotiaková,
starostka obce Jasenie
V tomto roku súťažilo 20 družstiev. Počas
prípravy jedla, prebiehali zábavné súťaže pre
deti a dospelých, predstavili sa nám naši dvaja
mladí heligónkári. Nasledovalo vyhodnotenie
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súťažných vzoriek jedla. Porota posudzovala
chuť, vzhľad, kvalitu mäsa a celkový dojem.
Predseda poroty p. Hanuska vyhlásil poradie
súťažiacich.
1. miesto : SKI ALP Ďurková
2. miesto : Zelenčík, Medveď a spol.s.r.o.
3. miesto : KOMPRDOVCI

Vďaka finančnej podpore našich štedrých
sponzorov sme ocenili 10 súťažných družstiev,
víťazov tomboly a pripravili kultúrny program.
V ňom sa nám predstavil folklórny súbor Bukovinka, zabávači Kajzer a Meluš a žilinská skupina Arzén. Nechýbalo ani tradičné pasovanie za
Občana Jasenia. Do skorých ranných hodín nás
zabávali DJ a skupina ZBM
Pevne veríme, že aj v ďalších rokoch Jasenské baranie hody budú pre našich občanov a aj
návštevníkov okolia neodmysliteľnou súčasťou
spoločenského života v Jasení.
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