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Keď sneh tíško sa ligoce 
a ku šťastiu je len krok, 
prajeme Vám veselé Vianoce 
a šťastný nový rok.
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Problémy s plastovými 
ušnými značkami?

Na podujatiach organizovaných Zväzom a chovateľov oviec a kôz na Slo-
vensku je veľmi častou témou problematika plastových ušných značiek oviec 
a kôz. Na základe skúseností chovateľov s terajšími ušnými značkami, keď 
najväčším problémom je vysoká stratovosť značiek, sme sa snažili pomôcť 
chovateľom. Keďže v roku 2012 by sa malo uskutočniť nové výberové kona-
nie na ušné značky, chceli sme otestovať plastové ušné značky na rôznych 
kategóriách oviec a kôz. Rokovali sme s viacerými dodávateľmi plastových 
ušných značiek. Pozitívne na to reagoval dodávateľ z f irmy Allflex. Bol 
ochotný dodať zdarma dvetisíc značiek s popisom podľa zoznamu, ktorý mu 
dodáme a samozrejme aplikačné kliešte. Dňa 19. júla sme vyhlásili výbe-
rové konanie na chovateľov, ktorí by toto testovanie uskutočnili. Hlavnou 
myšlienkou bolo uskutočniť test u rôznych kategórií oviec a kôz. Takže sme 
sa nerozhodli testovať čísla len na jahničkách, kde nie je samotná značka 
vystavená vplyvom spôsobujúcim stratu / dojáreň, strihanie, manipulácia, 
oplôtky, pastva.../ ale chceli sme otestovať ušné značky pri rôznych ka-
tegóriách a technológiách chovu. Chceme poďakovať chovateľom, ktorí sa 
prihlásili na testovanie. Čakalo ich mimoriadne náročné odstránenie pô-
vodných čísel a aplikácia testovaných čísel. Tiež priebežne hodnotili kvalitu 
značiek. Prvoradou požiadavkou pri rokovaniach s rôznymi firmami ku uš-
ným značkám na testovanie, bola naša myšlienka umožniť chovateľom pri 
kúpe ušnej značky vybrať si z rôznych druhov, veľkostí, farieb, kvalít. Túto 
podstatnú pripomienku sme prezentovali aj na rokovaniach so zástupca-
mi Plemenárskych služieb SR, š.p., ktoré organizujú výberové konania na 
dodávateľov ušných značiek. Rokovania sme vyvolali za účelom prejednať 
problematiku označovania oviec a kôz. Na týchto sedeniach sme sa snažili 
prezentovať, že ušná značka nemusí byť presne špecifikovaná. Chovatelia 
musia mať možnosť výberu ušných značiek od viacerých dodávateľov, rôz-
nych druhov a typov podľa chovaných kategórií. Odbúral by sa tým problém 
vysokej stratovosti ušných známok, keďže sú často používané nevhodné ty-
py pre daný spôsob chovu. Sme radi, že myšlienka výberu viacerých druhov 
ušných značiek sa stretla s pozitívnou reakciou zo strany zástupcov Pleme-
nárskych služieb š.p.

Dňa 21.10.2011 sa do medzirezortného pripomienkového konania do-
stala Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky o identifikácii a registrácii oviec a kôz. Bohužiaľ ku príprave tej-
to vyhlášky sme neboli vyzvaní, a na pripomienkovanie sa dostala bez toho, 
aby bolo chovateľom oviec a kôz umožnené zapracovať do nej riešenia aktu-
álnych problémov, ktoré chovateľov v súvislosti s označovaním momentálne 
trápia. Preto sme Vás chovateľov vyzvali prostredníctvom webovej stránky 
www.zchok.sk na zasielanie pripomienok a následne sme ich odoslali do le-
gislatívneho pripomienkovania aspoň v pozícii verejnosti. Tiež sme ich zasla-
li Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, ktorá môže vstu-
povať do pripomienkového konania a zaslala ich tiež na pripomienkovanie. 
Jednou zo zásadných pripomienok bola aj možnosť výberu ušných značiek od 
viacerých dodávateľov a ušných značiek rôznych typov. Na stránke portálu 
právnych predpisov môžete sledovať medzirezortné pripomienkové konanie. 
Škoda, že vyhlášku tu môžu pripomienkovať jednotlivé ministerstvá, Národ-
ná banka Slovenska, Úrad jadrového dozoru, Podpredseda vlády pre ľudské 
práva a národnostné menšiny... a iné, ale ZCHOK ako zástupca chovateľov 
oviec a kôz na Slovensku nemal možnosť byť pri tvorbe tejto vyhlášky.

V najbližšom období chceme vyhodnotiť kvalitu testovaných ušných zna-
čiek. Získané informácie sa budeme snažiť odporučiť pri výbere nového do-
dávateľa ušných značiek oviec a kôz.
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Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva ZCHOK

Dňa 29.11.2011 som sa zú-
častnil prerokovania návrhu si-
tuačnej a výhľadovej správy pre 
ovce, ktoré bolo usporiadané 
v zmysle rozhodnutia MPRV SR 
v zasadačke VÚEPP v Bratislave. 
Autorkou situačnej a výhľado-
vej správy pre ovce spracova-
nej k 30.06.2011 s výhľadom 
k 31.12.2011 bola Ing. Svetlana 
Borecká. Všetci prítomní jedno-
myseľne skonštatovali, že správa 
je po odbornej, grafickej a ob-
sahovej stránke na veľmi dobrej 
úrovni. Hodnotí situáciu na trhu 
s komoditami oviec (mlieko, syr, 
jatočné ovce, vlna) v Slovenskej 
republike v I. polroku 2011 a sú 
v nej spresnené odhady vývoja 
chovu oviec na II. polrok 2011. 
Správa je k dispozícii záujemcom 
na stránke VÚEPP www.vuepp.sk.

Prichádza zimné obdobie, 
kde si každý z nás nájde chvíľu 
času aj na preštudovanie litera-
túry, kníh, odborných časopi-
sov. Sadnime si k týmto číslam, 
zamyslime sa nad dosahovanou 
a vykázanou produkciou a urob-
me si každý sám pre seba záver. 
Uvedomme si, že sme všetci hod-
notení aj podľa výsledkov zosu-
marizovaných v nižšie uvedených 
tabuľkách.

Dovoľte mi touto cestou poďa-
kovať všetkým chovateľom oviec 
a kôz, aj tým ktorí ešte nie sú na-
šimi členmi, za ich záslužnú, ná-
ročnú prácu. Verím, že tento rok 
bude pre mnohých prelomovým 
a ďalšie obdobie spoločne zvlád-
neme v spokojnosti chovateľa aj 
ZCHOK. K tomu Vám prajem veľa 
pevného zdravia, chovateľských 
úspechov, pokoja v rodinách.

Ovce
situačná 
a výhľadová 
správa
 – 2011

NAMIESTO PRÍHOVORU...

2.1 Stavy a úžitkovos  

K 30. júnu 2011 bolo v SR 424,9 tis. ks oviec, o je o 0,9 tis. ks (o 0,2 %) viac ako k 30. 
júnu 2010 a o 30,7 tis. ks (o 7,8 %) viac ako na konci roka 2010. Po et bahníc v SR k 30. júnu 
2011 bol 274,6 tis. ks, iže oproti 30. júnu 2010 vyšší o 2,6 tis. ks (o 1,0 %) a o 10,8 tis. ks, t. j. 
o 4,1 % vyšší ako na konci roka 2010. 

O akávame, že k 31.12.2011 bude v SR 391,9 tis. ks oviec spolu, o bude menej o 0,6 
%, ako k 31.12.2010, z toho 271 tis. ks bahníc (o 2,7 % viac ako k 31.12.2010). 

Tabu ka . 1 
Vývoj po tu oviec  v SR

 Obdo- Ovce spolu Bahnice

 bie 2008 2009 2010 2011 *) 2008 2009 2010 2011 *) 2008 2009 2010 2011 *) 2008 2009 2010 2011 *)

tis. ks Oproti stavu k 1.1. (%) tis. ks Oproti stavu k 1.1. (%)

31. 3. 417,0 457,5 445,0 533,8 20,1 26,5 18,2 35,4 250,8 265,0 273,8 280,3 8,5 6,8 7,7 6,3

30. 6. 386,4 397,5 424,0 424,9 11,3 9,9 12,6 7,8 248,3 260,9 272,0 274,6 7,4 5,2 7,0 4,1

30. 9. 368,9 378,7 406,9 409,9 6,3 4,7 8,1 4,0 242,5 254,4 265,2 268,1 5,0 2,6 4,3 1,6

31. 12. 361,6 376,5 394,2 391,9 4,2 4,1 4,7 -0,6 248,1 254,2 263,8 271,0 7,4 2,5 3,7 2,7
 Prame :  ŠÚ SR; *) prognóza (vlastný výpo et)  

 Ukazovate M. j. 2008 2009 2010 2011
I. polr. Rok I. polr. Rok I. polr. Rok I. polr. Rok *

 Prevod do stavu bahníc ks/100 bah. 14,5 20,9 12,8 18,0 13,2 18,3 12,6 17,6
 Brakovanie bahníc ks/100 bah. 1,9 7,1 2,8 7,4 1,8 6,7 2,6 9,8
 Úhyn bahníc ks/100 bah. 5,3 8,7 4,8 7,5 3,8 6,4 4,3 7,2
 Konfiškáty bahníc ks/100 bah. 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Narodené jah atá ks/100 bah. 89,7 96,1 77,1 82,4 77,4 83,6 74,4 80,3

ks/100 bah.  stavu 84,4 91,1 80,1 86,4 79,7 86,7 77,4 84,2
 Uhynuté jah atá % z nar. 4,5 4,8 5,3 5,6 4,6 5,0 4,8 5,2
 Odchované jah atá ks/100 bah. 85,7 91,6 73,0 77,8 73,9 79,5 70,8 76,2

ks/100 bah.  stavu 80,6 86,7 75,8 81,5 76,0 82,4 73,7 79,8
 Nastrihaná vlna kg/ovcu k 1.1. 0,92 1,76 0,81 1,64 0,71 1,5 0,67 1,4

kg/ostrihanú ovcu 2,07 1,823 1,93 1,806 1,92 1,832 1,93 1,844
 Výroba mlieka kg/bah. na za . roka 27,5 43,3 24,0 39,3 23,7 38,9 21,7 35,7

kg/1 dojnú bah. 43,9 69,2 41,4 68,4 40,9 68,6 38,5 64,5
 Prame :  ŠÚ SR; *) Prognóza (vlastný výpo et)

Ukazovatele reprodukcie a úžitkovosti oviec v SR (Spravodajské jednotky v Registri fariem)

 

Súhrn 
V porovnaní so stavom k 30.06.2010 sa na Slovensku k 30.6.2011 zvýšili po ty oviec 

o 0,2 % a po ty bahníc o 1,0 %. V porovnaní s prvým polrokom 2010 stúpol predaj jato ných 
oviec v živej hmotnosti (o 17,4 %), z toho predaj jato ných jahniat stúpol o 10,2 % živej 
hmotnosti. Klesla produkcia ov ieho mlieka (o 4,6 %) a produkcia vlny zostala na rovnakej 
úrovni. Reproduk né ukazovatele sa opätovne zhoršili. Po et narodených jahniat na 100 
bahníc klesol o 3 ks na 100 bahníc, stúpol úhyn jahniat, ím sa v kone nom dôsledku znížil 
po et odchovaných jahniat. Opätovne sa zhoršili ukazovatele o produkcii vlny a mlieka na 
jeden kus. 

Na základe údajov k 30. júnu 2011 o akávame v SR k 31. decembru 2011: 
Celkový po et oviec 391,9 tis. ks (o 2,3 tis. ks, t. j. o 0,6 % menej ako k 31.12.2010), 
z toho 271 tis. ks bahníc (o 7,2 tis. ks, t. j. o 2,7 % viac ako k 31.12.2010). 
Hrubú domácu produkciu 1 400 t jat. hm. jato ných oviec (o 4,1 % viac ako v roku 2010), 
celkovú produkciu 10 193 ton ov ieho mlieka (o 3,4 % menej ako v roku 2010), 697 t 
ov ej vlny v pote (o 0,5 % viac ako v roku 2010). 
Predaj 2 541 t ž. hm. jato ných oviec (oproti roku 2010 viac o 12,0 %), z toho jato ných 
jahniat 1 618 t ž. hm. (oproti roku 2010 viac o 10,0 %), 9 277 ton ov ieho mlieka (o 1,7 % 
viac ako v roku 2010). 
Oproti roku 2010 vyššie ceny jato ných jahniat, vyššie ceny ov ieho mlieka i ov ej vlny. 
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Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *) 2011 *)

Celkom v tonách 1 024 747 398 418 554 873 900 920
kg na obyvate a 0,19 0,14 0,07 0,08 0,10 0,16 0,17 0,17

Prame :  ŠÚ SR; *) Prognóza (vlastný výpo et)

Spotreba ov ieho mäsa v SR

Roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Odhad 
2010

Odhad 
2011

v kg 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,6 1,7 1,8
Prame : ŠÚ SR

Spotreba ov ieho mlieka  na 1 obyvate a v SR

Produkcia a predaj ov ieho mlieka v SR
Produkcia Predaj

Org. v Registri fariem Drobnochovatelia Spolu (Org. v Registri fariem)
Rok Opr. min. roku Opr. min. roku Opr. min. roku Opr. min. roku

tis.kg tis.kg % tis.kg tis.kg % tis.kg tis.kg % tis.kg tis.kg %
2005 9 327 -148 -1,6 1 442 0 0,0 10 769 -148 -1,4 9 207 -158 -1,7
2006 8 674 -653 -7,0 1 300 -142 -9,8 9 974 -795 -7,4 8 505 -703 -7,6
2007 8 809 134 1,5 1 300 0 0,0 10 109 134 1,3 8 607 102 1,2
2008 8 861 53 0,6 1 200 -100 -7,7 10 061 -47 -0,5 8 660 53 0,6
2009 9 215 354 4,0 1 200 0 0,0 10 415 354 3,5 9 030 370 4,3
2010 9 453 238 2,6 1 100 -100 -8,3 10 553 138 1,3 9 122 92 1,0

2011 *) 9 193 -260 -2,7 1 000 -100 -9,1 10 193 -360 -3,4 9 277 155 1,7
 Prame :  ŠÚ SR;*) Prognóza (vlastný výpo et)

Produkcia ov ej vlny v pote v SR
Produkcia

 Org. v Registri fariem Drobnochovatelia Spolu

Rok Opr. min. roku Opr. min. roku Opr. min. roku

t t % t t % t t %
2005 564 -39 -6,5 270 0 0,0 834 -39 -4,5
2006 547 -17 -3,0 270 0 0,0 817 -17 -2,0
2007 546 -2 -0,3 270 0 0,0 816 -2 -0,2
2008 541 -5 -0,9 250 -20 -7,4 791 -25 -3,0
2009 558 18 3,2 200 -50 -20,0 758 -32 -4,1
2010 543 -15 -2,7 150 -50 -25,0 693 -65 -8,6

2011*) 547 47 0,7 150 0 0,0 697 4 0,5
 Prame :  ŠÚ SR; *) Prognóza (vlastné výpo ty)

Zdroj: Situačná a výhľadová správa k 30.6.2011, VÚEPP, Bratislava

Svet vyrobil 
vlani tony 
mlieka a syra

Najväčšími vyrobcami boli 
vlani Nemci, Francúzi a Taliani.

Dodávky kravského mlieka do 
mliekarní EÚ-27 dosiahli v roku 
2010 približne 136,4 milióna ton.

Z mlieka sa okrem iného vyro-
bilo 31,5 milióna t konzumného 
mlieka a 8,96 milióna t syrov. 
Vyplýva to z aktuálnej správy Ag-
rárnych trhových informácií Slo-
venska (ATIS).

Najväčším producentom kon-
zumného mlieka v EÚ s podielom 
22 % je Veľká Británia, nasleduje 
Nemecko s 16,8 %, Francúzsko 
s 11,6 % a Španielsko, kde sa vla-
ni vyrobilo 11,2 % konzumného 
mlieka EÚ. V Taliansku dosiahla 
v roku 2010 produkcia konzum-
ného mlieka 2,66 milióna ton 
a v Poľsku 1,47 milióna ton. 

Úroveň produkcie konzumné-
ho mlieka od 600-tisíc do milió-
na ton dosiahli vlani vo Švédsku 
(914-tisíc ton), v Portugalsku 
(831-tisíc t), vo Fínsku (731-ti-
síc ton), v Rakúsku (728-tisíc t), 
v Belgicku (699-tisíc ton) a v Čes-
kej republike, kde sa vyrobilo 
62-tisíc ton konzumného mlieka.

Úspech mali 
aj Fíni a Švédi

Syrov sa v roku 2010 vyrobilo 
v EÚ-27 spolu 8,96 milióna ton. 
Najväčšími producentmi syrov 
boli už tradične Nemecko (23,2-
% podiel), Francúzsko s 21,5 %, 
Taliansko s 13,1 % a Holandsko 
s 8,4 %, ale aj Poľsko s 7,4-% po-
dielom na produkcii syrov EÚ.

Od 200-tisíc do 340-tisíc ton 
syrov sa vyrobilo vlani vo Veľkej 
Británii (337-tisíc ton), Špa-
nielsku (302-tisíc ton), Dánsku 
(292-tisíc ton) a v Grécku, kde 
bola vlani produkcia syrov na 
úrovni 209-tisíc ton.

V Európskej únii v roku 2010 
vyprodukovalo od 100-tisíc do 
170-tisíc ton syrov - v Írsku 
163-tisíc ton, v Rakúsku 149-ti-
síc ton, Česku 115-tisíc ton, vo 
Fínsku 109-tisíc ton a vo Švédsku 
103-ton.

Zdroj: www.tvnoviny.sk
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ŠĽACHTENIE

Šľachtenie oviec považujeme za 
permanentný proces zameraný na 
zlepšovanie požadovaných produkč-
ných, reprodukčných a funkčných 
vlastností, ktorý si vyžaduje pravi-
delné prehodnocovanie získaných 
výsledkov, na základe ktorých sa 
určí ďalšia etapa šľachtenia v smere 
chovného cieľa. V 90-tych rokoch 
minulého storočia bol navrhnutý 
program zošľachťovania oviec, zá-
merom ktorého bolo vyšľachtiť pri 
valašských (ZV), cigájskych (C) a me-
rinských (M) ovciach nový mäsovo-
-mliekový úžitkový typ polohrubo-
vlnových resp. polojemnovlnových 
oviec, vhodných pre polointenzívne 
až intenzívne podmienky chovu, 
s dobrou adaptačnou schopnosťou, 
bez vážnejších zdravotných problé-
mov, vhodných pre stádový spôsob 
chovu počas pastevného obdobia 
i zimného ustajnenia. Z hľadiska 
produkčného malo ísť o vyšľachtenie 

ranej ovce (predpoklad pripúšťania 
časti jariek už v 1. roku života), re-
latívne plodnej a najmä dojnej ovce, 
s dobre tvarovaným vemenom vhod-
ným predovšetkým pre podmienky 
strojového dojenia. 

Už pri koncipovaní zámerov 
programu sa predpokladalo (Marge-
tín et. al., 2000a, b,c), že zošľach-
ťovací proces bude prebiehať v 2 
etapách. V prvej sa mali vytvárať vo 
viacerých šľachtiteľsko - experimen-
tálnych chovoch (ŠECH) krížence 
domácich plemien oviec s rôznym 
genetickým podielom špecializova-
ných dojných plemien lacaune (LC) 
a východofrízske (VF). Na základe 
komplexného zhodnotenia výsled-
kov z prvej etapy programu zošľach-
ťovania mal byť navrhnutý program 
pre druhú etapu, ktorý mal smerovať 
k tvorbe nového úžitkového typu 
slovenskej dojnej ovce, a to na zák-
lade konsolidácie vytváraného nové-

ho úžitkového typu, opierajúc sa už 
o princípy čistokrvnej plemenitby. 

Do 1. etapy programu zošľach-
ťovania boli postupne zapojené na 
zmluvnej báze viaceré ŠECH, v kto-
rých sa realizovalo zošľachťova-
cie kríženie pod gesciou garantov 
programu z CVŽV Nitra a postupne 
sa vytvárali v chovoch krížence 
s 12,5 až 87,5 % genetickým po-
dielom špecializovaných dojných 
plemien LC a VF. Zo ŠECH, ktoré ako 
prvé vstúpili do programu zošľach-
ťovania a participujú v ňom až do-
teraz treba spomenúť PD Predmier – 
Súľov, Asik, s.r.o. Žilina. PD Trsteník 
Trstená, Účelové hospodárstvo CVŽV 
Nitra, Agrodružstvo Bystré, PD SNP 
Sklabiňa a z rozmnožovacích chovov 
PD Belá-Dulice (v súčasnosti partici-
pujú na realizácii programu viaceré 
nové ŠECH). Prostredníctvom bara-
nov s rôznym genetickým podielom 
plemena LC a VF produkovaných 
v ŠECH sa proces zošľachťovania 
preniesol aj do mnohých úžitkových 
chovov (minimálne 30 chovov), 
v ktorých pôsobili a v súčasnosti 
stále pôsobia desaťtisíce bahníc ne-
súcich gény plemena LC a VF. Za ob-
dobie doterajšej realizácie progra-
mu zošľachťovania (r. 1995 – 2009) 
bolo pripravovaných na nákupné 
trhy spolu 1291 aukčných baranov 
dvojplemenných a trojplemenných 

krížencov vytvorených na báze ple-
mena ZV, 654 baranov vytvorených 
na báze plemena C a 66 baranov vy-
tvorených na báze plemena M. Navy-
še vyprodukovaných bolo za vyhod-
nocované obdobie 429 čistokrvných 
LC baranov a 221 baranov plemena 
VF, z ktorých podstatná časť pôsobi-
la v úžitkových chovoch. 

V roku 2010 pracovníci Centra 
výskumu živočíšnej výroby Nitra 
komplexne zhodnotili dovtedy zís-
kané výsledky zo zošľachťovania ZV, 
C a M oviec, ktoré boli protokolárne 
odovzdané vo forme nehmotné-
ho realizačného výstupu s názvom 
„Postup šľachtenia syntetickej po-
pulácie oviec vytvorenej s použitím 
plemena lacaune a východofrízske“ 
Zväzu chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku. Podkladom pre usku-
točnenú komplexnú analýzu boli 
najmä údaje z kontroly úžitkovos-
ti (KÚ) jednotlivých produkčných 
a reprodukčných ukazovateľov, 
ktoré pochádzali celkom zo 16 cho-
vov vytvorených na báze plemena 
ZV, 13 chovov vytvorených na báze 
plemena C a 4 chovov vytvorených 
na báze plemena M. Do analýzy boli 
zahrnuté aj všetky čistokrvné jedin-
ce plemena LC a VF zapojené do KÚ 
na celom Slovensku. V niektorých 
prípadoch boli spracované až 15 
ročné podklady z KÚ. Okrem oficiál-
nych výsledkov z KÚ boli spracované 
aj početné experimentálne údaje 
týkajúce sa najmä ukazovateľov sú-
visiacich s morfológiou a zdravot-
ným stavom vemena, dojiteľnosťou 
bahníc, intenzitou rastu jahniat po 
odstave, ale aj vlnovej úžitkovosti 
a problémov súvisiacich s ozdra-
vovacím programom na scrapie. 
V rámci analýzy bola na báze ple-
mena ZV vyhodnotená úžitkovosť 20 
genotypov dvoj a trojplemenných 
krížencov s plemenom LC a VF. Ana-
lyzovaná bola mlieková úžitkovosť, 
plodnosť a intenzita rastu krížencov 
s 12,5%, 25%, 37,5%, 50%, 62,5%, 
75% a 87,5% podielom zošľachťu-
júcich plemien LC resp. VF a tak isto 
trojplemenné krížence s 25 – 87,5 % 
podielom zošľachťujúcich plemien. 
Podobne to bolo aj pri plemene C, 
kde sme vyhodnotili úžitkovosť cel-

Tvorba syntetickej populácie slovenskej 
dojnej ovce - druhá etapa programu 
zošľachťovania
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Graf č.1:  Normovaná produkcia mlieka (LSM±SE) kríženiek valašských oviec s plemenom LC a VF v závislosti od 
genetického podielu zošľachťujúcich plemien
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kovo 19 genotypov dvoj a trojple-
menných krížencov. Pri merinských 
ovciach, pri ktorých sa realizovalo 
resp. realizuje kríženie s plemenom 
LC a VF v menšom rozsahu, sme hod-
notili 6 – 10 genotypov krížencov 
v závislosti od úžitkovej vlastnosti. 
Pri každom vyhodnocovacom zna-
ku tvorili okrem čistokrvných ZV, C, 
M, LC a VF jedincov najvyšší podiel 
dvojplemenné krížence s plemenom 
LC (6,2 až 30,4 %) resp. VF (1,0 až 
14,8 %); menší podiel tvorili troj-
plemenné krížence vytvorené na 
báze plemena ZV a C (0,4 až 3,4 %) 
resp. M (0,6% - 0,8). 

Dosiahnuté výsledky 
Výsledky, ktoré sú komplexne 

prezentované vo vyššie uvedenom 
nehmotnom realizačnom výstupe 
odovzdanom ZCHOK na Slovensku 
sú veľmi povzbudivé. Majú pri-
tom vysokú vypovedaciu hodnotu 
vzhľadom k veľkosti analyzovanej 
populácie. Pre ilustráciu uvedieme, 
že analyzovaných bolo napríklad 
17184 vrhov krížencov vytvorených 
na báze plemena ZV a 10234 vrhov 
krížencov vytvorených na báze ple-
mena C. Pri mliekovej úžitkovosti 
bolo analyzovaných 9389 laktácií 

bahníc – kríženiek vytvorených na 
podklade plemena ZV a 4059 laktácií 
vytvorených na podklade plemena 
C. Mnohé priebežné výsledky boli 
publikované vo viacerých vedeckých 
a odborných časopisoch a zborní-
koch na Slovensku aj v zahraničí 
(v grafoch 1, 2 a 3 uvádzame pre 
ilustráciu len časť získaných výsled-
kov).

Je veľmi potešiteľné, že môže-
me na základe doteraz získaných 
výsledkov konštatovať, že zámer 1. 
etapy programu sa naplnil v plnom 
rozsahu, a to najmä vďaka úzkej 
spolupráci garantov šľachtiteľského 
programu so šľachtiteľmi ZCHOK, 
pracovníkmi PSSR, š.p. Bratislava, 
ale aj ústretovosti a pomoci sa-
motných chovateľov pri realizácii 

programu. V ekonomicky rozho-
dujúcich úžitkových parametroch 
sa dosiahol výrazný progres najmä 
v mliekovej úžitkovosti a plodnos-
ti. V priemere bol napríklad nárast 
normovanej produkcie mlieka vyš-
ší v porovnaní s čistokrvnými ZV, 
C a M bahnicami o 20 – 90 % vyšší 
v závislosti od genotypu krížencov 
a východzieho plemena. Výrazne 
lepšie výsledky sa pritom dosiah-
li pri dvojplemenných krížencoch 
s plemenom LC resp. pri trojplemen-
ných krížencoch s oboma dojnými 
plemenami, ako pri dvojplemenných 
krížencoch s VF plemenom. Zo získa-
ných výsledkov vyplýva, že krížence 
s dojnými plemenami sú ranejšie, 
majú lepšiu intenzitu rastu najmä 
po odstave, čo chovateľom umož-
ňuje ich pripúšťanie už v prvom roku 
života (60-90 % jedincov). V lepších 
chovateľských podmienkach a pri 
dobrej organizácii odchovu (dôsled-
né škôlkovanie) majú krížence veľmi 
dobrú intenzitu rastu aj do odstavu, 
pritom jatočné jahňatá sa vyznačujú 
dobrou kvalitou (vyšší podiel mäsa 
v jatočnom trupe) a lepšou realizá-
ciou na trhu. Niektoré typy krížen-
cov sú pritom vynikajúcimi predsta-
viteľmi dojných oviec s vyhovujúcou 
morfológiou vemena a výbornou 
dojiteľnosťou, pričom v tomto sme-
re výrazne prekonávajú východzie 
i zošľachťujúce plemená. Krížence 
(najmä s vyšším genetickým podie-
lom LC a najmä VF) sú však vníma-
vejšie a chúlostivejšie zvieratá ako 
čistokrvné ZV, C a M ovce. Vyžadujú 
si viac pozornosti zo strany cho-
vateľov, najmä v oblasti prevencie 
a výživy určite nedosahujú úroveň 
požiadaviek čistokrvných LC a VF 
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Graf č.2:  Normovaná produkcia mlieka (LSM±SE) kríženiek cigájskych oviec s plemenom LC a VF v závislosti od 
genetického podielu zošľachťujúcich plemien

Bahnica - kríženka s plemenom LC vytvorená na báze plemena ZV



Chov oviec a kôz 4/20118

oviec. Vyššie náklady na zabezpe-
čenie vyhovujúceho zdravotného 
stavu krížencov sú vykompenzované 
vyššou produkciou.

Návrh ďalšieho postupu pri 
tvorbe a konsolidácii nového úžit-
kového typu slovenskej dojnej ovce 

Na základe výsledkov komplex-
nej analýzy 1. etapy programu 
zošľachťovania garanti progra-
mu z CVŽV Nitra pripravili návrh 
2. etapy, ktorý bol prejednaný na 
zasadnutí Šľachtiteľskej rady (ŠR) 
pri Zväze chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku dňa 15.11. 2011. Návrh 
2. etapy programu bol po disku-
sii členov ŠR na tomto zasadnutí 
nakoniec schválený, pričom bo-
lo rozhodnuté, že s realizáciou 2. 
etapy sa začne od r. 2012. Cieľom 
šľachtenia 2. etapy je tvorba nové-
ho, vysoko úžitkového typu dojnej 
ovce vhodnej pre polointenzívne až 
intenzívne podmienky Slovenska, 
s pracovným názvom slovenská doj-
ná ovca (kód SD). Predpokladá sa, 
že táto etapa by mohla byť úspeš-
ne ukončená v horizonte 10-tich až 
15-tich rokov, a to za podmienky, 
že v jednotlivých chovoch sa budú 
dôsledne plniť predovšetkým nasle-
dovné opatrenia:  
• Základom pri výbere rodičov-

ských párov pre ďalšiu generá-
ciu potomkov vo všetkých ŠECH 
a RCH, kde sa doteraz realizo-
vala a realizuje 1. etapa progra-
mu bude od r. 2012 plemenná 
hodnota pre produkciu mlieka 
a veľkosť vrhu, a to bez ohľadu 
na genetický podiel zošľachťujú-
cich plemien LC a VF pri rôznych 
t ypoch krížencov. Plemenné 
hodnoty krížencov pre produkciu 

mlieka, veľkosť vrhu a hmotnosť 
jahniat nebudú pritom počítané 
osobitne pre cigájske, valašské 
a merinské chovy (tak ako dote-
raz), ale v záujme rozšírenia vý-
berovej základne v rámci jednej 
populácie krížencov (bez ohľadu 
na pôvodné východzie pleme-
no). Krížence s vyšším genetic-
kým podielom zošľachťujúcich 
plemien sú fenotypovo veľmi 
podobné, a to bez ohľadu na vý-
chodzie plemeno. 

• Vo vše tkých chov ateľských 
a plemenárskych podkladoch 
potrebných pre realizáciu šľach-
titeľského programu bude pri 
jednotlivých ovciach a baranoch 
zo všetkých ŠECH a RCH, kde sa 
realizovala a realizuje 1. etapa 
šľachtenia uvedené v kolónke 
„Plemeno“ označenie „SD“. Na 
zasadnutí ŠR bolo dohodnuté, že 
v trojročnom prechodnom obdo-
bí bude pri jednotlivých ovciach 
pri označení „Plemeno“ uvedené 
popri označeniu „SD“ aj typ krí-
ženca podľa doteraz zaužívané-
ho systému (napr. ZVLC 04). 

• Plemenárska práca vo všetkých 
stádach zapojených do 2. etapy 
programu zošľachťovania by ma-
la byť robená na báze čistokrvnej 
plemenitby, to znamená ovce 
s označením SD budú môcť byť 
pripúšťané len s baranmi s ozna-
čením SD. Použitie čistokrvných 
zošľachťujúcich plemien LC a VF 
v chovoch zapojených do 2. eta-
py by malo byť len výnimočné.

• Úžitkové chovy, v ktorých v ple-
menitbe používali doteraz krí-
žence s genetickým podielom 
plemena LC a VF, prípadne aj čis-
tokrvné barany VF a LC, by mali 

nakupovať zo ŠECH postupne len 
aukčné barany s označením ple-
mena „SD“, pritom základným 
kritériom pri výbere baranov by 
mali prioritne plemenné hodno-
ty pre produkciu mlieka a plod-
nosť. Podľa vlastného rozhod-
nutia môžu pri výbere baranov 

zohľadňovať aj chov, z ktorého 
baran pochádza, a to s ohľadom 
na východzie plemeno, na bá-
ze ktorého prebiehalo v danom 
chove zošľachťovanie.

Úspešná realizácia 2. etapy 
programu zošľachťovania bude 
veľmi závisieť od ústretovosti a zá-
ujmu chovateľov, ale aj šľachtite-
ľov a plemenárskych pracovníkov. 
V tejto súvislosti si treba uvedomiť, 
že v našich kontrolovaných chovoch 
by sme nemali neustále zakladať 
nové ŠECH. Populácia vytvorených 
krížencov je v súčasnosti už dosta-
točne široká na to, aby sme mohli 
začať s konsolidáciou populácie 
krížencov a postupným vytváraním 
nového úžitkového typu (plemena) 
dojnej ovce vhodnej pre podstatnú 
väčšinu chovateľov Slovenska. Sme 
presvedčení, že realizácii programu 
by výrazne napomohol vznik Klubu 
chovateľov SD, alebo Klubu cho-
vateľov špecializovaných dojných 
oviec, ktorý by priebežne zabezpe-
čoval realizáciu programu a adek-
vátny marketing.
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Graf č.3:  Veľkosť vrhu (LSM±SE) kríženiek valašských oviec s plemenom LC a VF v závislosti od genetického 
podielu zošľachťujúcich plemien

Bahnica - kríženka s plemenom LC vytvorená na báze plemena cigája
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Na farme Ráztoka sme sa opäť vrátili k cho-
vu oviec. Pred siedmimi rokmi sme zakúpili 
prvých 150 ks jariek, ktoré sme postupne roz-
množovali. V súčasnej dobe sa v Ráztoke cho-
vá 828 kusov oviec, z čoho je 390 bahníc, 220 
jariek, 202 jahničiek a 16 plemenných baranov. 
Okrem našich oviec v letnej sezóne priberáme 
do pastvy 170 – 200 kusov bahníc od členov 
družstva. Doposiaľ sme bahnice pásli v jednom 
stáde na začiatku sezóny v počte 580 kusov, 
z ktorých sa postupne vyraďovali bahnice s níz-
kou úžitkovosťou – suché, ktoré sa pásli spolu 
s jarkami. Priemerné počty dojných oviec od 

roku 2009, 2010 a 2011 boli 540 kusov. Súčas-
ný typ bahnice bol tvorený krížením zakúpenej 
valašky zošľachteného typu a východofrízske-
ho barana. Na takéhoto kríženca ZV x VF (50 : 
50) bol použitý baran plemena lacaune. Obidve 
plemená sa používajú doposiaľ. Na začiatku sa 
nám nedarilo s odchovom jahničiek a ani bah-
nice neboli najlepšie. Dosahovaná úžitkovosť 
v tom období bola sotva 70 litrov mlieka a od-
chov 100 jahniat na 100 bahníc. Pri takýchto 
výsledkoch sa ekonomika robiť nedá a pred 
štyrmi rokmi sme silno uvažovali, že chov oviec 
nebudeme ďalej rozvíjať a že ho utlmíme. Ne-

urobili sme tak z viacerých dôvodov. V prvom 
rade Ráztoka so svojimi pôdno – klimatickýci 
podmienkami, bez ornej pôdy v nadmorskej 
výške 480 – 950 m.n.m. je na chov oviec pred-
určený. Tak ako ja aj vedúci farmy p. Rudolf Ma-
jer ako aj súčasný obsluhujúci personál, okrem 
práce berieme chov oviec ako svoje hobby, 
preto sa prestať nedalo. O tom, že sme urobili 
dobre hovoria aj súčasné výsledky, či už v pre-
daji mlieka na bahnicu alebo v odchove jah-
niat. V roku 2009 sme prijali úlohu, kde našim 
cieľom v horizonte 5 rokov, t.j. do roku 2013 
pri 600 ks bahníc dosiahneme na bahnicu mini-
málne 180 litrov mlieka, t.j. 110 000 l na farmu 
a rok, s odchovom 150 jahniat na 100 bahníc. 
Vtedy sme predali 32000 litrov mlieka za rok 
a plodnosť bola pod 100%. Rok 2011 ešte ne-
máme uzavretý, chýba nám produkcia mlieka 
za december, no očakávame predaj mlieka 
z farmy cez 81000 l, čo predstavuje 150 litrov 
na bahnicu pri priemernom stave 540 dojných 
bahníc (aj so súkromnými bahnicami). Vývoj 

Ako ďalej s chovom oviec na Roľníckom 
družstve HRON Slovenská Ľupča

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča hospodári v horskej výrobnej oblasti na 1800 ha poľ-
nohospodárskej pôdy. Z tejto výmery je 958 ha obhospodarované RD HRON Slovenská Ľupča na 
2 farmách Slovenská Ľupča a Ráztoka. Výmera ornej pôdy je 230 ha, lúk 450 ha a 278 ha tvoria 
pasienky. Zvyšná pôda je od roku 1992 daná do prenájmu SHR v obciach Medzibrod a Brusno. Na 
farme Slovenská Ľupča sa chová 450 ks hovädzieho dobytka, z toho chováme 220 kusov dojníc. 
Dosahovaná úžitkovosť dojníc je 6997 litrov mlieka na dojnicu. Rastlinná výroba je zameraná na 
výrobu objemových a jadrových krmív pre živočíšnu výrobu. Vo výrobe objemových krmív dosahu-
jeme sebestačnosť, časť kukuričnej senáže v množstve 2000 ton sa každoročne odpredáme.

Tabuľka č. 1: Kotenie oviec 2011 (začiatok pripúšťania 14. 9. 2010)

Február Marec

dni 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9

bahnice 2 1 6 6 9 23 17 15 14 20 14 10 14 13 22 25 16 20 7 19 21 13 10 6 5 2 1 5 2 1 5 1 0 6 351

živé jahňatá 4 2 8 8 15 39 28 20 23 28 22 13 21 19 32 40 24 27 12 29 30 24 13 9 9 3 2 9 3 1 8 1 0 4 530

jahničky 3 1 4 5 9 17 14 10 14 11 12 6 12 10 15 22 12 17 7 14 16 10 5 4 3 3 1 6 2 5 270

baránky 1 1 4 3 6 22 14 10 9 17 10 7 9 9 17 18 12 10 5 15 14 14 8 5 6 1 3 1 1 3 1 4 260

úhyny 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 10

MN 1 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 19

plodnosť 2,0 2,0 1,3 1,3 1,7 1,7 1,6 1,3 1,6 1,4 1,6 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 1,4 1,8 1,3 1,5 1,8 1,5 2,0 1,8 1,5 1,0 1,6 1,0 0,0 0,7 1,5

VÝSLEDKY CHOVU
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produkcie surového ovčieho mlieka za roky 
2009 – 11 uvádzame v tabuľke a grafe podľa 
rokov a mesiacov.

Reprodukčné ale aj produkčné ukazovate-
le charakterizuje nízky koeficient dedivosti. 
Preto sú veľmi závislé od vplyvov vonkajšieho 
prostredia. Vieme o nich a snažíme sa tento 
poznatok využiť v náš prospech. Spoločným fe-
noménom produkcie mlieka a mäsa je plodnosť 
– početnosť vrhu a efektivita každej bahnice 
v stáde. Mám na mysli jalovosť, ktorá sa u nás 
pohybuje do 3% a dlhovekosť, ktorá zabráni 
predčasnému vyraďovaniu bahníc pred dokon-
čením produkčného a reprodukčného veku – 
ideálne 5 laktácií.

V roku 2011 sme navštívili jeden chov LC 
oviec v Rakúsku, ktorý sa stal našim vzorom. 
Na základe toho ako aj neúprosnosti ekono-
miky - rentability chovu oviec, sme sa rozhodli 
radikálne urobiť zmenu v termíne kotenia oviec 
a predaja jahniat. V roku 2010 sme urobili zme-
nu v pripúšťaní jariek, ktoré sme pripustili v me-
siaci máj bez použitia synchronizácie. Výsle-
dok tejto činnosti bol nasledovný: z 210 jariek 
spontánne prišlo do ruje 42 ks, ktoré sa v ok-
tóbri úspešne obahnili, odchovali 40 ks jahniat 
a vyprodukovali 220 litrov mlieka. Tieto ovce sa 
dojili ešte v septembri 2011. Toto nás povzbudi-
lo a v máji a júni 2011 sme pripustili jarky v poč-
te 240 ks bez synchronizácie – voľne. V stáde 
bolo použitých 5 plemenných baranov po dobu 
5 týždňov s výsledkom 145 kusov obahnených 
jariek. Z tohto počtu sa predčasne obahnilo 19 
ks jariek, od ktorých sa jahňatá nezachránili, 
ale jarky sa doja. Zvyšným 126 ks sa narodilo 
148 jahniat, z ktorých uhynulo 5 kusov.

Roky dozadu ošetrujúci personál chodil po-
medzi obahnené ovce s vedierkami a kontro-
loval vemeno – dodájal nevycicané bahnice. 

Mlieko sa použilo ako krmivo pre slabšie jahňa-
tá a pre psov. Dnes všetky obahnené jarky idú 
ráno aj večer na dojenie do dojárne, kde sa kaž-
dá skontroluje a dodojí. Získané mlieko sa pra-
cuje a predá v množstve 50 l na deň. Nie je to 
veľa, ale ovce sú pod dohľadom, mliečna žľaza 
je vyprázdnená – jednak cicaním jahniat ako aj 
dojením. Tým je ovca nútená produkovať mlie-
ko. Od 10. dňa veku jahniat škôlkujeme jahňatá 
ráno a večer po dobu 3 hodín. V tomto čase sa 
ovce podoja a pokojne nakŕmia. Kŕmenie je or-

ganizované ráno aj večer kŕmnym vozom. Kŕm-
na dávka je zostavená na 1,5 litra mlieka a je 
zložená z krmív, ktoré sú v tabuľke č. 2. 

Naším cieľom je aby 50% počtu bahníc bolo 
pripúšťané mimosezónne s produkciou vianoč-
ných jahniat a zimnou produkciou mlieka. Do-
jenie bude od decembra do 15. mája v dojárni 
s ustajnením v maštali. Od 15. mája do 20. júna 
prebehne pripúšťanie a sonografické vyšet-
renie kotnosti v termíne 20. – 30. júla. Potom 
sa ovce zaradia do stáda pasúcich sa oviec na 2 

Tabuľka č. 2: 

Krmivo
Nízkogravidné

jarky a bahnice

Kotiace, dojčiace

bahnice

Bahnice s produkciou 

mlieka

seno 1,0 0,5 0,5

senáž trávna 3,0 3,0 3,0

siláž kukuričná - - 1,0

cukrovarské rezky - 0,6 0,6

jačmeň - 0,3 0,3

KZ - - 0,4
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mesiace a koncom septembra sa presunú a pri-
pravia na bahnenie.

Takáta činnosť vyžaduje veľa trpezlivosti, 
je náročná na evidenciu, organizáciu práce. 
Verím, že naši zamestnanci si to uvedomujú 
a že túto činnosť spoločnými silami zvládneme. 
Zámerne som nespomenul možnosť odchovu 
jahniat pomocou mliečneho automatu o čom 
uvažujeme v budúcom roku ak nájdeme na to 
vyhovujúce priestory a spoľahlivú obsluhu.

Na záver sa ešte raz vrátim k pripúšťaniu 
a zabrezávaniu oviec. Roky dozadu sa nám ovce 
kotili 2 -2,5 mesiaca, čo je veľmi zlé, zdĺhavé. 
Už viac rokov sa všetky ovce vybahnia v úzkom 
časovom úseku cca 25 dní, t.j. sú oplodne-
né v prvej ruji. Výsledky kotenia oviec za rok 
2011 uvádzam v priloženej tabuľke. Plemenné 
barany boli pustené medzi ovce 14.09.2010 
a pripúšťanie bolo ukončené 31.10.2010. Prvé 
dve bahnice sa obahnili 04.02.2011, posledné 
09.03.2011. 90% bahníc bolo vybahnených 
v priebehu 3 týždňov a to je náš cieľ, veď plod-
nosť na obahnenú bola 1,5, počet mŕtvo naro-
dených a málo životaschopných bol 19 ks, t.j. 
3,6% a úhyn bol 10 ks, t.j. 2,8%. Tu je náš ná-
vod, aby sa to podarilo aj u Vás. Úspech záleží 
na dobrom zdravotnom stave bahníc, jariek ale 
aj plemenných baranov. Všetky kategórie oviec 
2x do roka odčervujeme. Pravidelne ošetruje-
me paznechty u oboch pohlaví. Jeden mesiac 
pred pripúšťaním skontrolujeme plemenné 
barany – urobíme priparovacie plány na ple-
menné zvieratá. Prikŕmime ich dávkou 1 kg jač-

menného šrotu. Dva týždne pred očakávaným 
pripúšťaním bahnice pasieme už na čerstvých 
mládzach a v dojárni prikrmujeme jemne na-
klíčenou pšenicou (2 mm klíčky) v dávke 0,10 
kg na bahnicu. Toto podávame 30 dní, t.j. ešte 
2 týždne od pripustenia plemennými baranmi. 
Dva týždne pred začatím pripúšťania plemenné 
barany zavrieme do koterca v strede maštale, 
kde sú ustajnené aj počas pripúšťania. Barany 
púšťame medzi ovce len na noc, nepasieme 
ich. Po krátkom 4-5 dňovom návyku sa barany 
vrátia ráno do koterca, kde ich čaká kvalitný 
objem a 1 kg jadra. Po pripúšťacom období 
barany ustajníme mimo oviec. Sú v podstate 
v rovnakej kondícii ako pred pripúšťaním, pre-
to až do leta nedostanú žiadne jadro iba kvalit-

ný objem. V minulosti sme podávali aj betaka-
rotén – 40 kg na všetky ovce počas 3 týždňov, 
ale upustili sme od toho. Toto všetko robia va-
lasi, zamestnaní pri ovciach bez ktorých by sme 
takéto výsledky nedosiahli. Patrí im preto vďa-
ka za ich profesionálny prístup, ich nasadenie 
pri výkone svojho povolania.

Vedieť, môcť, chcieť to sú tri slová, ktoré 
mám každodenne na zreteli a snažím sa o to 
aby si ich všetci naši zamestnanci aj v tejto ná-
ročnej dobe uvedomovali a konali podľa toho.

Autor:  Ing. Igor Nemčok, 
predseda Roľníckeho družstva HRON 

Slovenská Ľupča, predseda predstavenstva 
ZCHOK na Slovensku-družstvo

Tabuľka č.3: Surové ovčie mlieko v litroch

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROK NA BAHNICU

Produkcia 2009 0 0 0 7912 10374 7936 6803 5995 3546 1450 0 0 44016 81,5

Produkcia 2010 0 0 1214 13741 10999 10036 8643 6350 4658 600 0 0 56241 104

Produkcia 2011 1000 1000 1369 9611 19091 14218 11610 9482 6792 2910 1455 2500 81038 150
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Graf č.1:  Surové ovčie mlieko v litroch
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V závere októbra sme navštívili poduja-
tie s názvom „Ovčácky den ve Venryni“. Toto 
podujatie organizuje partnerský Svaz cho-
vatelů ovcí a koz ČR, jeho Krajské združenie 
Moravskoslezkého kraje. Celá akcia bola orga-
nizovaná s prispením samotného Moravsko-
slezkého kraje. Inšpirujúce bolo samozrejme 
aj to, že aj na webových stránkach Moravsko-
slezkého kraja bola akcia propagovaná v časti 
venovanej životnému prostrediu. Kraj sa spo-
lupodieľa na viacerých podujatiach SCHOK, 
lokalizovaných v rámci kraja. Všetky sú „za-

radené“ ako propagácia ekologicky šetrnej 
údržby krajiny prostredníctvom chovu oviec.                                                                                                                               
Obec Vendryně sa nachádza na severnom úpä-
tí Beskýd. Je charakteristická tým, že tu vedľa 
seba žijú Česi a Poliaci.  V tomto duchu sa nie-
sol   aj Ovčiarsky deň. Prezentovala sa goralská 
kultúra, ktorá je pre túto oblasť typická. Okrem 
špecialít s jahňacieho mäsa mohli návštevníci 
ochutnať aj mliečne výrobky a výrobky z vlny. 
Tiež prebiehal predaj širokého sortimentu vý-
robkov súvisiacich s chovom oviec. Hlavným 
bodom programu bol Nákupný trh na plemenné 

barany. Prezentovali sa plemená texel, charol-
lais, suffolk, oxford down, valaška. Zvieratá 
hodnotil predseda Plemennej knihy oviec Ing.
Michal Milerski. Zaujímavosťou bolo, že hod-
notil oblečený v goralskom kroji a samozrejme 
po goralsky.   Ovčiarsky deň sa konal v peknom 
prostredí Vendryňského parku. Na tomto mies-
te sa aj tento rok stretlo veľa chovateľov oviec  
nie len z blízkeho okolia. 

Autor: Ing.Slavomír Reľovský  
Autor fotografií: Ing.Slavomír Reľovský

NAVŠTÍVILI SME

Ovčiarsky deň Vendryně 2011

Hodnotí -GUROĽ- Ing.Milerski

Valašský baran Podpredseda SCHOK Pavel Mach v diskusii s Ing. Kullom
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Zvieratá na hodnotenie

Prezentácia tradícií
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KLUBY

V prvom rade by som si dovolil priam kon-
troverznú poznámku, či dokonca otázku či va-
laské ovce môžeme v najzákladnejšom význame 
slova považovať za plemeno. Je pravdou, že sa 
chovalo dlhé stáročia takmer v celej strednej 
až západnej časti Karpatského oblúka. No ni-
kdy nebolo zámerne šľachtené a vyselektova-
né tak, aby jedince tohto plemena vykazovali 
stabilné fenotypové znaky ako aj štandardizo-
vané úžitkové vlastnosti, ako to od tzv. prie-
myselnej revolúcie bolo u plemien chovaných 
napríklad vo Veľkej Británii, Francúzsku alebo 
aj Nemecku. Valaské ovce ( dnes chápané ako 
plemeno pôvodná valaška) sú ovce zo skupiny 
tzv. capových oviec, pričom ide o primitívne 
a veľmi staré plemeno. Malo a zrejme má mno-
ho miestnych rázov podľa miesta chovu. Tieto 
rázy sa prejavovali rôznorodosťou konštitúcie, 
charakteru vlny, resp. farebnými mutáciami, či 
dokonca prítomnosťou rohov. A to neplatí len 
pre jednotlivé krajiny Balkánu a Karpát ( Ru-
munsko, západná Ukrajina, Podhalie v Poľsku, 
či severná časť Moravy) ktoré sa vnímajú dnes 
ako domovina týchto oviec. Ale to platí aj pre 
jednotlivé oblasti aj vo vnútri jednej krajiny, 
t.j. aj v rámci Slovenska. Z osobných rozhovo-
rov so starými generáciami chovateľov týchto 
oviec z tzv. valaského stavu mi je známe, že 

boli regióny, kde preferovali farebné mutácie 
oviec a baranov ( šedé, resp. čierne), naproti 
oblastiam, kde v rámci vnútornej selekcie rad-
šej vyberali do chovov jedince s bielym sfarbe-
ním vlny. To isté platilo napríklad pre jedince 
s prítomnosťou rohov, kde sa objavujú infor-
mácie, že dané spoločenstvo valachov prefero-
valo kornúty (rohaté ovce, či už sane, širane, 
hlubky, kymle), oproti inej komunite, ktorá si 
zase zväčša vyberal do chovu tzv. šuty (ovce 
bez rohov). Špecifickou otázkou bol tvar uš-
níc, ktoré museli byť výrazné, hoci v niektorých 
oblastiach sa chovali jedince s malými uškami, 
ktoré sa označovali pojmom „čula“. 

Asi najpodstatnejšou časťou charakteristiky 
tohto primitívneho plemena teda nie je feno-
typová homogénnosť, ale iné atribúty. Z nich 
predovšetkým je schopnosť znášať náročné kli-
matické a pôdno-ekologické podmienky, ktoré 
sú príznačné pre horské oblasti Karpát. Hlav-
ne ide o chodivosť a s tým spojená schopnosť 
spásať strmé a značne neprístupné územia. 
Preto majú tvrdé k sebe pritisnuté paznechty, 
tvrdú konštitúciu a živý temperament. Ďalšou 
významnou vlastnosťou je otužilosť a odolnosť 
(aj voči častým dažďom v letnom období, čomu 
musel zodpovedať aj charakter vlny). Nemenej 
dôležitou vlastnosťou bola nenáročnosť na 

výživu. Tieto ovce boli schopné vďaka dlhému 
krku s úzkymi pyskami vypásať aj nízku trávu, 
často medzi kameňmi, nezriedka horšej nutrič-
nej kvality ( napr. druhy zo zväzu nardetum). 
Najlepšie sa im darilo v oblastiach s vápenco-
vým podložím, ktoré sa vyznačovalo výraznou 
priepustnosťou podložia, takže produkcia pa-
še bola odkázaná len na atmosférické zrážky. 
K tomu sa treba zmieniť aj o tom, že v minulosti 
boli často chované nutrične menej kvalitným 
krmivom s nedostatkom energetických látok 
( t.j. horským senom, ale aj čisto lístím alebo 
čačinou z ihličnatých drevín, hlavne z jedle 
bielej). Táto informácia je dokonca zazname-
návaná v mnohých starých valaských piesňach, 
z ktorých možno spomenúť text piesne „Rúbau 
som čačinu, ovečkám na zimu, rúbau som celí 
ďeň ovečkám na tížďeň“. 

Táto skutočnosť sa v období modernizácie 
chovu oviec, resp. v období, kedy sa rozvíjali 
znalosti o vývoji šľachtenia oviec v zahrani-
čí a u nás akosi utláčala do úzadia. Aj napriek 
tomu, že sa valaské ovce ( názov je odvodený 
od slova valaský a súvisí s valaskou kolonizá-
ciou a následným spôsobom horského chovu 
s využívaním mlieka pre produkciu syrov) po-
važovali za ovce s trojstrannou úžitkovosťou 
( mlieko – vlna – mäso), najmä kvalitou vlny 
a produkciou mäsa nedosahovali na danú do-
bu požadované úžitkové parametre a preto sa 
začalo s ich zošľachťovaním. Teoretické zákla-
dy pre tento proces vypracovali dve inštitúcie. 
A to bývala Katedra špeciálnej zootechniky 
Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohos-
podárskej v Nitre ( doc. Ing. M. Gajdošík, CSc.) 
a Výskumný ústav ovčiarsky ( prof. Dr, J. Lau-
rinčík, CSc.). 

Valaské ovce
súčasť tradície chovu oviec na Slovensku

Vzniká otázka, prečo je podiel oviec s genofondom blízkym pôvodným chovaným jedincom 
v podhorských a horských oblastiach Slovenska taký nízky, že si dokonca zaslúžil pozornosť 
inštitúcii, ktoré v rámci EÚ zaradili toto plemeno do skupiny ohrozených plemien ( v dikcii tex-
tu z Plánu rozvoja vidieka sú zaradené do podprogramu „Chov ohrozených druhov zvierat“, čo 
je s najväčšou pravdepodobnosťou len zlý preklad pri preberaní základného rámca, ktorého 
vzorom bol Rakúsky model PRV). To si vyžaduje hlbšiu analýzu a trochu aj nestranný pohľad na 
danú problematiku. 

Valašky v Ponickej Lehôtke

Doc. Kočík na Ovčiarskej nedeli v Pribyline
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Nakoniec na podklade zošľachťovacieho 
procesu vytvoril prof. Laurinčík so svojim ko-
lektívom nový typ oviec, ktorý bol v roku 1982 
uznaný ako samostatné plemeno s označením 
zošľachtená valaška. Vychádzalo sa z dvoch 
očakávaní. Predovšetkým už v čase vojny 
a tesne po vojne sa poukazovalo, že produk-
cia vlny, tak jej kvantita ale najmä jej kvalita 
u valaských oviec nie je uspokojivá a teda nevy-
hovuje požiadavkám priemyselného spracova-
nia. V tradičnom domácom spracovaní naopak 
takáto vlna bola žiaduca, pretože v horských 
oblastiach Slovenska sa dlhšia vlna lepšie ruč-
ne spriadala a následne sa z nej buď tkalo do-
máce súkno, alebo sa súkno ešte valchalo, prí-
pade sa vyrábala vlnená plsť. Tieto materiály sa 
využívali na výrobu domácich kapcov rôzneho 
strihu a využitia. Od najjednoduchších (vyrá-
bal si ich takmer každý doma) až po zložitejšie, 
ktoré sa nosievali za suchej a mrazivej zimy 
( žiaľ dnes už nie sú bežnou výbavou ani len 
folklórnych súborov). Tiež tento materiál bol 
neodmysliteľnou súčasťou tkanín, z ktorých sa 
podomácky vyrábali súkenné nohavice a nepre-
mokavé ( hlavne teplé) kabanice. Možno pou-
kázať aj na výrobu podomácky tkaných rôznych 
tkanín, ktoré slúžili často ako prikrývky, či čosi 
ako deky. 

Ďalšou požiadavkou bolo zväčšenie teles-
ného rámca, zlepšenie prírastkov vo výkrme 
a teda zlepšenie mäsovej produkcie. Tohto 
cieľa bolo možné dosiahnuť skvalitnením vý-
živy zvierat, selekciou zvierat a krížením s je-
dincami s lepšími mäsovými úžitkovými vlast-
nosťami. A keďže v tom čase sa až taký dôraz 
na kvalitu mäsa nekládol, stojí pred súčasnou 
vedeckou komunitou požiadavka zamerať sa 
po úspešnej revitalizácii tohto plemena aj na 
hodnotenie kvalitatívnych parametrov mias 
z jedincov tohto plemena.

Ako som už naznačil, u valaských oviec 
v minulosti neexistovala zámerná selekcia 
a zošľachťovanie ( ak nepočítame obdobie po 
druhej svetovej vojne a následne vznik nového 
plemena – zošľachtenej valašky). Neklamným 
znakom tohto je vonkajšia fenotypová hete-
rogenita. No predsa je len potrebné uviesť, že 
sa uplatňovala určitá selekcia, ktorá bola pod-
mienená tak skutočnosťou, že valaský (hor-
ský) spôsob chovu bol zameraný na produk-
ciu a spracovanie ovčieho mlieka, ako aj tým, 
že chovatelia a vlastníci týchto oviec ( valasi 
a gazdovia) boli na produkcii mlieka bytostne 
závislí. Svedčí o tom niekoľko skutočností – 
a to „valaská regula“ a výročité úkony v rámci 
valaského roku. 

Už sme takmer zabudli, že v horských oblas-
tiach Slovenska sa ovce chovali buď skupinovo 
alebo individuálne, no prevládal skupinový 
chov na horských odľahlých pasienkoch. Gaz-
dovia si často najímali valachov ( tí existovali 
na princípoch takmer cechových pravidiel), 
ktorí na jar ( najčastejšie na Juraja – „na Ďú-
ra“) vyháňali ovce a prvé obdobie po vyháňa-
ní oviec sa nazývalo „miešačka“. Po krátkom 
čase, keď sa ovce „pomiešali“, nasledoval tzv. 

„redik“ ( vyšlo sa so stádami na odľahlejšie 
časti katastra, vyniesli sa buď pešo alebo na 
koňoch potrebné zariadenia a valaské náradie 
a potom sa otvorila koliba, postavil košiar). 
Takto začala sezóna. Ďalším významným va-
laským sviatkom a aj súčasťou valaskej regule 
boli sviatky Turíc. V deň Turíc sa koliba ozdobila 
a valasi na obed nedojili, ale „svätili“ a mu-
seli prísť dojiť gazdovia. No pred Turícami sa 
robil jeden úkon, ktorý sa nazýval „liek“. Ter-
mín tohto úkonu sa riadil viacerými faktormi, 
hlavne vývojom počasia, množstvom a kvalitou 
pastvy a rozhodnutím šoltýsov, teda salašných 
gazdov (presnejšie šoltýsa – salašného gazdu). 
istým pravidlom bolo aj to, že sa v tom čase 
museli ovce dojiť už trikrát za deň. Zväčša to 
bolo v rozmedzí od dvoch týždňov pred sviat-
kom Turíc až po samotné Turíce. Z názvu by sa 
javilo, že jeho účelom bolo liečiť ovce alebo 

podávať nejaký liek ( nejakú látku), ktorá mala 
ovce zbaviť ekto- a endoparazitov ( používali 
sa v minulosti prírodné prostriedky, ako jed-
ľová čačina a modrá skalica). Avšak súčasťou 
tohto úkonu bolo dojenie oviec a hodnotenie 
množstva nadojeného mlieka ( tzv. pôdoju). 
Uskutočňovalo sa to tak, že sa na obed ovce 
zatvorili do košiara, prišli gazdovia a buď sa-
my alebo s pomocou dobrých „dojčiarov“ dojili 
svoje ovce, následne nadojené mlieko prelieva-
li do pripravených nádob a delili ovce do troch 
kategórii. Ak pri pôdoji množstvo mlieka prevy-
šovali obsah na to určenej nádoby ( v skorších 
dobách malý drevený črpáčik s objemom okolo 
2 dcl), bahnica sa považovala za „dojku“ ( od 
nej mal gazda nárok na celý výrad – teda pres-
nejšie v nárečí „vírat“). Ak množstvo nadoje-
ného mlieka bolo v rozmedzí od polovice až po 
horný okraj na to určenej nádoby, bahnica sa 
označila ako poudojka ( na ňu gazda dostával 
polovicu zo zjednaného výradu). Ale ak rámci 
tohto pôdoju bahnica nenadojila ani len polo-
vicu z objemu na to určenej nádoby nepovažo-
vala sa za dojku, ale zaradila sa „medzi barany 
( gazda si ju mohol zobrať domov a zarezať ale-
bo ostala na salaši, lenže na ňu gazda nedostal 
výrad, ale počkalo sa na ďalší rok, aká bude jej 
úžitkovosť). To nútilo gazdov mať v stáde zvie-
ratá, ktoré mali primeranú alebo čo najlepšiu 
dojivosť. Ďalším momentom je samotná valas-
ká regula, ktorá v závislosti od rokov určova-
la, že celá produkcia žinčice a zväčša polovica 
vyprodukovaného syra patrí bačovi a jeho po-
mocníkom (valachom). Tí, aby mali nejaký ma-
teriálny alebo neskôr finančný príjem robievali 
zo svojej polovice výrobky, ako sú parenice, ale 
hlavne oštiepky, kohútiky a podobne. Po od-
varení žinčice sa zase robievalo ovčie maslo, 
na ktoré sme už dnes zabudli. Tieto produkty 
predávali prostredníctvom zjednaných žien ( 
volali ich „kupke“) na jarmokoch. Teda boli tiež 
priamo zainteresovaní na kvalite ale aj kvan-Vlado Magna so svojimi valaškami
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tite mlieka od oviec, t.j. aj od jednej dojnice. 
Zároveň výročité sviatky, ako „liek“ a „Turíce“ 
stanovovali základný rámec dohôd pre delenie 
produkcie, pričom treba podotknúť, že bačovi 
a valachom muselo záležať aj na tom, aby mali 
čo najmenší úhyn. nakoľko po „lieku“ a po Tu-
rícach (presnejšie po Jáne) mal gazda plný ná-
rok na celú produkciu dojky, aj keby táto bola 
po tomto období uhynula.

Z uvedených dôvodov buď gazdovia ale-
bo valasi často do chovov zaraďovali jedince, 
ktoré mali požadovanú, prípadne čo najlepšiu 
mliekovú úžitkovosť. Dokonca táto dispozícii 
k potenciálnej produkcii mlieka, prsnejšie, aby 
potomstvo samičieho pohlavia dostalo túto 
dispozíciu aj od otca, sa vyžadovala aj určitá 
kvalita baranov. U nich sa výber buď odvíjal 
od toho, aká dojka bola jeho matka, alebo sa 
sledovali pri výbere niektoré vybrané znaky ( 
napr. veľkosť cecíkov, t.j. malých zakrpatených 
mliečnych bradaviek u mladých baranov).

Iste o valaských ovciach a kontexte valaskej 
kultúry by sme mohli písať obšírnejšie. Ak som 
sa v tomto článku zmienil o niektorých náleži-
tostiach, nie je to samoúčelné. Rád by som to 
smeroval k tomu, ako zabezpečiť obnovu ge-
nofondu týchto vzácnych oviec, ale aj k tomu, 
prečo je revitalizácia tohto plemena dôležitá. 

Revitalizácia by sa mala zaberať na prefe-
renciu a výber jedincov, u ktorých sa zo stád 
zošľachtenej valašky vyštiepia už vyššie uvede-
né heterogénne fenotypové vlastnosti, dôraz 
by sa mal klásť tiež na charakter vlny a stupeň 
ovlnenia tela ( pôvodné valašky mali suchý 
pysk s dlhým krkom, ďalej holé tak predné ako 
aj zadné končatiny). V sfarbení vlny sa objavo-
valo viacej farebných mutácii a aj vyšší podiel 
jedincov s rožkami. Zároveň by sa malo dbať 
aj na ďalšie selekčné znaky, hlavne základný 
telesný rámec, živosť, charakteristický stav 
paznechtov, celkový zdravotný stav jedincov 
( ich potenciálnu odolnosť) a minimálne by sa 
nemalo zabúdať na tvar a veľkosť vemena. Na-
koľko je to možné a prijateľné pre chovateľov, 
mohli by si buď sami robiť také čosi ako sa robil 
v minulosti „liek“ alebo využiť možnosť bez-
platnej kontroly mliekovej úžitkovosti.

Z hľadiska významu obnovy genofondu by 
sa totiž mohlo zdať, že je to akýsi novodobí 
„plezír“ a význam je čisto romanticky, teda ide 
o uchovanie tradičného plemena chovaného 
na Slovensku dlhšie časové obdobie a to mini-
málne od 16. storočia.  

Nie je tomu úplne tak a to preto, že možno 
očakávať v modernej zootechnike (podobne 
ako vo fytotechnike) snahy o zefektívnenie 
výroby, zlepšenie nutrično –kvalitatívnych, 
hygienických a environmentálnych parametrov 
výroby. Súčasťou tohto procesu môže byť po-
treba zníženia vkladu tzv. subsidiárnej (dodat-
kovej) energie do výrobného procesu. Do tejto 
skupiny popri energetických vstupoch ( spot-
rebe fosílnych palív a elektrickej energie) pat-
ria aj vstupy cez agrochemikálie, liečivá a iné 
chemické látky. A práve valaské ovce disponujú 
genetickými danosťami, ktoré možno pri budú-

cich zámeroch v šľachtení využiť. Agronómovia 
si vytvárajú genofondové banky semien. V zoo-
technike je nevyhnutné mať k dispozícii aspoň 
relevantne veľkú populáciu rôznych plemien 
v rátane primitívnych plemien dlhodobo adap-
tovaných na určité prírodné podmienky. 

Nemenej významnou skutočnosťou, pre kto-
rú je žiaduce obnoviť genofond tohto plemena 
( okrem zachovania tradície), je návrat k tra-
dičnému spracovaniu mlieka a ovčích syrov. 
Kým vyspelé európske krajiny si storočia budo-
vali a dodnes zachovávajú kultúru výroby sy-
rov ( vo Francúzsku Rochfourd, v Alpách tvrdé 
kravské syry, ako Leerdamer, Eidam a iné, prí-
padne známy a cenovo zaujímavý Parmezzan), 
to isté platí aj pre našu kultúru spracovania 
syrov. Žiaľ o bryndzi sa veľa pohovorilo a napí-
salo, ale nevedno kam sa táto polemika uberá 
a či sme ochotní pochopiť význam názvu bryn-
dza vyrobená tradičnou technológiou. Ale to 
isté by sme mohli povedať o oštiepkoch, ktoré 
v minulosti boli vyrábané zo syra a mlieka oviec 
pasených na horských lúkach s bohatou flórou. 
Po nasolení v roztoku slanej vody boli údené, 
čím nadobudli špecifickú vôňu, chuť, mali ove-
ľa tvrdšiu konzistenciu, než dnes v obchodoch 
kupované priemyselne vyrábané oštiepky, či 
polooštiepky. Vo vnútri boli mierne porézne 
a hlavne sa vyznačovali veľkou trvanlivosťou. 
Nemenej významná (opäť apelujem na vedeckú 
sféru) a zrejme nedocenená je ak kvalita tak 
mlieka ako aj syrov, ktoré dokážeme vypro-
dukovať od oviec pasúcich sa na horských pa-
sienkoch až pastvinách vysokohorského, resp. 
subalpinského vegetačného stupňa ( dnes sa 
na holiach nepasie a ochranári majú problém 
s manažmentom vysokohorských trvalých tráv-
nych porastov, hlavne s ich sukcesiou). 

Význam chovu valaských oviec možno vní-
mať aj v rovine krajinno-tvornej, kde návrat 
k tradičným prvkom rurálnej architektúry ( sa-
laše, drevené koliby, drevené košiare) v spoji-

tosti s krajinnou scenériou so stádami pasúcich 
sa oviec, môže zvýšiť atraktivitu územia, zvý-
šiť turisticky potenciál a zvýrazniť regionálne 
špecifický krajinný ráz a krajinný obraz. Ten je 
zaujímavý aj pre náročnejších turistov z ekono-
micky solventnejších oblastí. Tým je možné po-
zitívnejšie podporiť rozvoj vidieckeho turizmu.

Záujem o manuálne spracovávanie vlny je 
dnes síce preferovanou témou, no aktivitou, 
ktorá sa nachádza na okraji. Možnosť ponúkať 
tradičné výrobky z ovčej vlny alebo kože ( všet-
ky staršie kožuchy v ľudovom odeve, ako 50 ro-
kov, ktoré som získal do zbierky z okolia Zvole-
na a Banskej Bystrice, boli paradoxne vyrobené 
z kožiek mladých oviec plemena valaška) tiež 
môže aspoň čiastočne zlepšiť miestnu ekono-
miku, ktorá by mala byť založená na využívaní 
miestnych zdrojov.

Čo dodať na záver. Len asi to, že valaské ov-
ce nás sprevádzali celé generácie. Ak raz maj-
ster Milan Rúfus napísal, že drevo je náš rodový 
pergamen, musím jeho báseň parafrázovať a to 
v tom zmysle, že valaské ovce sú naša skutoč-
ná kultúrna pamäť – náš rodový pergamen. Aj 
napriek tomu, že v modernom poľnohospo-
dárstve majú svoje významnejšie postavenie 
intenzívne plemená s jednostrannou alebo 
dvojstrannou úžitkovosťou ( Lacaunská ovca, 
Východofrízka ovca a iné pre mliekovú úžit-
kovosť, či Oxford-Down, Suffolk a ďalšie ako 
mäsové plemená), aj primitívne plemená majú 
svoj význam. Ich chov, či obnova chovu majú 
tak biologicko-ekologický význam, ako aj výz-
nam z hľadiska uchovania cenných genetických 
dispozícii, ale aj z hľadiska podpory miestnej 
vidieckej ekonomiky a rozvoja vidieka. A aj pre-
to sa teším, že sa chovu pôvodnej valašky začí-
na u nás venovať aspoň primeraná pozornosť.

Autor: Autor: doc. Ing. Karol Kočík, PhD., 
predseda Klubu chovateľov pôvodnej valašky 

pri ZCHOK
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Aj tohtoročný koniec októbra 
znamenal pre chovateľov oviec sym-
bolické ukončenie sezóny – DEMETER 
2011. Stretnutie chovateľov oviec 
a kôz sa konalo už tradične v Kul-
túrnom dome v Liptovskom Hrád-
ku, symbolicky práve na Demetera 
26.10. Stretnutie slávnostne otvoril 
riaditeľ ZCHOK Ing. Slavomír Reľov-
ský a privítal všetkých chovateľov 
a prítomných hostí. Na stretnutí sa 
zúčastnili aj zástupcovia českého 
Zväzu chovateľov oviec a kôz Ing. 
Vít Mareš a prof. František Horák. 
Na domácej pôde následne privítal 
chovateľov primátor mesta L.Hrádok 
Branislav Tréger. Po jeho privítaní už 
slovo patrilo predsedovi predstaven-
stva Zväzu chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku - družstvo Ing. Igorovi 
Nemčokovi. Vo svojom príhovore sa 
venoval najmä činnosti Zväzu v uply-
nulom období. Poukázal na problé-
my, ktoré zasiahli priamo chovateľov 
a tak aj Zväz. 

Postupne vymenoval množstvo 
vydarených a úspešných podujatí or-

Demeter 2011

TOP 2010 - plemeno cigája

Poradie 
ZCHOK

Názov chovu
Identifikácia 

stáda

Percento 
plodnosti 
na obah-

nenú 
bahnicu

Pro-
dukcia 
mlieka 

[kg]

Index 
úžitko-
vosti

Zaradené 
barany 

za r. 
2010

Počet 
bahníc 

v PK
k 01.01.

2010

 Index 
pro-

dukcie 
baranov

Počet za-
radených 
baranov 

ER

Pred-
vedené 
barany 

za r. 
2010

Index 
podielu 

triedy ER

Výsledný 
index

1.
PETER KARCOL,
Vrútky

506 041 034 174,0 188,6 328,2 12 50 0,240 12 12 1,000 78,775

2.
Agrofarma sro,
Červ.Kameň

302 504 086 131,4 131,6 173,0 40 253 0,158 16 40 0,400 10,938

3. PD Sklabiňa 506 525 044 142,9 119,9 171,3 7 82 0,085 5 7 0,714 10,448

4.
AGRO-LENT s.r.o.
M.Šariš, Prešov

707 304 050 128,3 148,3 190,3 25 354 0,071 13 25 0,520 6,988

5.
PD so sídl.
v Jarovniciach

708 517 053 127,4 124,5 158,6 27 357 0,076 13 27 0,481 5,775

6. PD Žemberovce 402 587 135 162,3 113,6 184,4 21 916 0,023 21 21 1,000 4,227

7.
Ovčia farma Proč
s.r.o., Kapušany

707 562 057 128,5 126,4 162,4 33 538 0,061 14 33 0,424 4,226

8.
AGRO RASLAVICE, 
s.r.o., Nižné Raslavice

701 563 016 122,8 122,3 150,2 16 258 0,062 5 16 0,313 2,911

9.
PD Mošovce,
Mošovce

509 519 039 113,3 184,1 208,6 8 231 0,035 3 9 0,333 2,408

10.
I.DRUŽSTEVNÁ a.s.
Dačov Lom

610 510 089 143,1 118,5 169,6 19 329 0,058 3 19 0,158 1,547

11.
PD so sídl
v Jarovniciach

708 517 309 123,6 100,6 124,3 9 368 0,024 4 9 0,444 1,351

12. PD SEKČOV  Tulčík 707 580 305 127,4 96,8 123,4 24 667 0,036 7 24 0,292 1,295
13. PD Javorina Malcov 701 548 015 122,4 74,0 90,6 14 534 0,026 7 14 0,500 1,188
14. Agrodružstvo Bystré 713 505 096 124,6 152,0 189,4 3 341 0,009 2 3 0,667 1,111
15. PD Sebedín-Bečov 601 534 001 117,0 99,2 116,1 18 319 0,056 3 18 0,167 1,091

16.
Turiec-Agro, s.r.o.
Turčiansky Ďur

506 710 036 115,6 125,1 144,6 7 495 0,014 3 7 0,429 0,876

17.
AGRO EKO SLUŽBY,
spol.sro, Bukovce

711 708 381 117,8 84,3 99,3 14 485 0,029 4 14 0,286 0,819

18.
AGROSEV, s.r.o
Detva

604 704 101 130,6 136,2 177,9 7 247 0,028 1 7 0,143 0,720

19.
OVINI,
Banská Bystrica

609 601 111 116,1 79,5 92,2 16 358 0,045 1 16 0,063 0,258

Celkový víťaz TOP 2010

DEMETER 2011
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ganizovaných ZCHOK pre širokú cho-
vateľskú verejnosť, spomenul vydá-
vanie časopisu Chov oviec a kôz.

Nasledovalo slávnostné vyhod-
notenie najlepších chovateľov TOP 
10 za rok 2010. Výsledky vyhlásil Ing. 
Július Šutý v týchto kategóriách:
• plemeno zošľachtená valaška 
• plemeno cigája 
• mliekové plemenná oviec
• mliekové krížence
• mäsové plemená 
• celkový víťaz TOP 2010

Podrobné výsledky si môžete po-
zrieť v tabuľkách. Víťazom jednot-
livých kategórií odovzdal ocenenie 
predseda predstavenstva Ing. Igor 

Nemčok. V závere stretnutia prebeh-
lo poďakovanie Ing.Čapistrákovi za 
jeho dlhoročnú prácu v sektore oviec 
a kôz a spoluprácu so Zväzom chova-
teľov oviec a kôz. Odovzdali sme mu 
symbolickú stoličku na posedenie 
pri ovečkách a kozičkách. Sme však 
presvedčení, že práve Ing.Čapistrák 
nepatrí k tým, čo by odchod do dô-
chodku považovali za dôvod na se-
denie... Pred kultúrnym strediskom 
sa varil vynikajúci baraní guľáš na 
ktorý boli pozvaní všetci zúčastne-
ní chovatelia a hostia. Slávnostné 
ukončenie sezóny sa stalo tradíciou 
a veríme, že bude pokračovať aj 
v budúcnosti.

TOP 2010 - mäsové plemená

Poradie 
Názov
chovu

Identifikácia 
stáda

Plemeno

Percento 
plodnosti 
na obah-

nenú 
bahnicu

Prie-
merný 

korigova-
ný denný 
prírastok 

[g]

Index 
úžitko-
vosti

Zarade-
né bara-
ny za r. 
2010

Počet
bahníc 

v PK
k 01.01.

2010

 Index 
pro-

dukcie 
baranov

Počet za-
radených 
baranov 

ER

Pred-
vedené 
barany 

za r. 
2010

Index 
podielu 

triedy ER

Výsledný 
index

1.
KEĽO A SYNOVIA, 
s.r.o., 
Veľké Teriakovce

609 701 044 IF 217,0 299,2 649,3 25 183 0,137 4 25 0,160 14,192

2.
AGRIFARM
BS spol. s r.o.,
Stropkov

711 711 125 SF 150,0 228,4 342,6 11 81 0,136 3 12 0,250 11,631

3.
KEĽO A SYNOVIA, 
s.r.o., Veľké
Teriakovce

609 701 043 BE 185,6 307,1 569,9 19 163 0,117 3 19 0,158 10,489

4.
Agrofarma
Šándor Pleš, Pleš

606 708 201 IF 198,2 259,5 514,3 28 201 0,139 4 28 0,143 10,235

5.
Štefan Csank
SHR,Gemerské
Dechtáre

609 023 041 CH 149,1 228,4 340,6 11 135 0,081 3 11 0,273 7,569

6
AGRODRUŽSTVO 
TURŇA,
Turňa nad Bodvou

806 098 005 M 167,6 263,6 441,7 17 182 0,093 2 17 0,118 4,854

7.
AGRO Hosťovce
s.r.o., Hosťovce

407 703 029 OD 125,1 194,0 242,7 13 310 0,042 1 15 0,067 0,679

Poradie Názov chovu
Identifikácia 

stáda
Plemeno

Percento 
plodnosti 
na obah-

nenú 
bahnicu

Pro-
dukcia 
mlieka 

[kg]

Výsledný 
index

Zaradené 
barany 

za r. 2010

Počet 
bahníc 

v PK
k 01.01.

2010

 Index 
pro-

dukcie 
baranov

Počet za-
radených 
baranov 

ER

Predvede-
né bara-
ny za r. 
2010

Index 
podielu 

triedy ER

Výsledný 
index

1. PD Sklabiňa 506 525 040 C LC 140,9 162,79 229,4 13 182 0,071 9 13 0,692 11,342

2.
CVŽV ÚCHO
Tren. Teplá,
Lužianky

309 381 061 ZVLC 167,9 184,39 309,6 8 159 0,050 3 8 0,375 5,841

3.
CVŽV ÚCHO
Tren. Teplá,
Lužianky

309 381 060 C LC 172,3 158,31 272,8 13 144 0,090 2 14 0,143 3,518

4.
Agrodružstvo
Bystré, Bystré

713 505 361 C LC 115,5 194,98 225,2 12 87 0,138 1 12 0,083 2,589

5.
PD Trsteník,
Trstená

510 512 012 ZVVF 117,9 126,29 148,9 13 322 0,040 5 13 0,385 2,312

6.
ISOKMAN
-trading s.r.o.,
Fiľakovo

606 041 004 ZVLCVF 138,9 149,89 208,2 2 94 0,021 1 2 0,500 2,215

7.
ASIK s.r.o. Žilina, 
Liptovský Mikuláš

511 350 072 ZVLCVF 131,9 150,78 198,9 16 276 0,058 3 16 0,188 2,162

8.
Agro - Racio s.r.o., 
Liptovský Mikuláš

505 700 001 ZVLC 146,5 113,51 166,3 11 634 0,017 7 11 0,636 1,836

9.
PD Predmier,
Predmier

501 508 074 ZVLCVF 145,0 139,82 202,7 7 329 0,021 2 8 0,250 1,078

Poďakovanie Ing.Čapistrákovi

DEMETER 2011
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TOP 2010 - celkový víťaz

Poradie Názov chovu
Identifikácia 

stáda
Plemeno

Počet 
zaradených 

baranov 
r.2010

Bahniceži-
júce v PK k 
1.1.2010

Index 
produkcie 
baranov

Počet za-
radených 
baranov 

ER

Počet pred-
vedených 
baranov v 

r.2010

Index 
podielu 

triedy ER

Výsledný 
index

1. PETER KARCOL, Vrútky 506 041 034 C 12 50 0,24000 12 12 1,00000 0,24000
2. Roziak Jaroslav Zvolen, Zvolen 611 707 002 LC 28 95 0,29474 18 28 0,64286 0,18947
3. PD Sklabiňa 506 525 040 C LC 13 182 0,07143 9 13 0,69231 0,04945

4.
ASIK s.r.o., Liptovský Mikuláš, 
farma Zástranie

511 350 071 ZV 4 65 0,06154 3 4 0,75000 0,04615

5.
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.,
Veľké Teriakovce

609 701 044 IF 25 183 0,13661 4 25 0,16000 0,02186

G=E/F; J=H/I; K=G*J
Pre stanovenie TOP 2010 boli použité podklady prevzaté z databázy PS SR š.p. Bratislava, ÚPZ Žilina

TOP 2010 - mliekové plemená

Poradie Názov chovu
Identifikácia 

stáda
Plemeno

Percento 
plod-

nosti na 
obahnenú 
bahnicu

Pro-
dukcia 
mlieka 

[kg]

Index 
úžitko-
vosti

Zara-
dené 

barany 
za r. 
2010

Počet
bahníc 

v PK
k 01.01.

2010

 Index 
pro-

dukcie 
bara-
nov

Počet 
zara-

dených 
baranov 

ER

Pred-
vedené 
barany 

za r. 
2010

Index 
podielu 
triedy 

ER

Výsled-
ný index

Stupeň 
KÚ

1.
Roziak Jaroslav
Zvolen, Zvolen

611 707 002 LC 166,3 265,86 442,1 28 95 0,295 18 28 0,643 83,772 ŠCH

2.
CVŽV ÚCHO
Tren. Teplá,
Lužianky

309 381 201 LC 161,0 202,61 326,2 16 90 0,178 5 16 0,313 18,122 ŠCH

3.
KEĽO A SYNOVIA, 
s.r.o., Veľké
Teriakovce

609 701 042 LC 178,9 320,70 573,7 41 79 0,519 2 41 0,049 14,525 ŠCH

4.
POLVITO s.r.o.,
Lehota pod
Vtáčnikom

307 724 012 LC 166,1 222,04 368,8 9 77 0,117 3 9 0,333 14,369 ŠCH

5.
AGROSEV, s.r.o.
Detva, Detva

604 704 102 LC 130,2 193,90 252,5 5 91 0,055 2 5 0,400 5,549 ŠCH

6.
Agrofarma sro,
Červ.Kameň,
Červený Kameň

302 504 088 LC 118,5 194,30 230,3 16 297 0,054 5 16 0,313 3,876 ŠCH
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TOP 2010 - plemeno zošľachtená valaška

Poradie Názov chovu
Identifikácia 

stáda

Percento 
plodnosti 

na obahne-
nú bahnicu

Pro-
dukcia 
mlieka 

[kg]

Index
úžitkovosti

Zaradené 
barany za 

r. 2010

Počet 
bahníc 
v PK k 

01. 01. 2010

 Index 
produkcie 
baranov

Počet za-
radených 
baranov 

ER

Predvede-
né barany 
za r. 2010

Index 
podielu 
triedy 

ER

Výsledný 
index

1.
ASIK s.r.o., Lipt. Mikuláš,
farma Zástranie

511 350 071 134,4 120,7 162,3 4 65 0,062 3 4 0,750 7,489

2.
AGROTRADE GROUP s.r.o.,
Rožňava, farma Turček

509 708 041 127,4 133,3 169,8 19 415 0,046 16 20 0,800 6,221

3. PD Liptovské Revúce 508 512 023 141,7 113,3 160,6 23 458 0,050 17 23 0,739 5,961
4. PD Východná 505 553 019 136,1 107,4 146,2 23 496 0,046 16 24 0,667 4,520

5.
SHR Šuchtár Ján,
Liptovský Ondrej

505 803 356 152,8 107,5 164,3 9 192 0,047 5 9 0,556 4,279

6.
TOMAK s.r.o.
PODOLÍNEC

710 532 090 126,1 128,1 161,5 12 327 0,037 7 13 0,538 3,191

7. PD Važec 505 549 530 130,7 128,1 167,4 12 526 0,023 9 12 0,750 2,864

8.
AGROSPOL HRADOVA 
s.r.o., Tisovec

609 733 057 140,0 139,3 195,0 6 189 0,032 3 7 0,429 2,653

9. SHR T.Dziak, Toporec 710 705 704 138,2 100,4 138,7 17 191 0,089 3 17 0,176 2,179

10.
Agria Liptovský
Ondrej, a.s.

505 530 018 133,7 104,7 140,0 5 337 0,015 5 6 0,833 1,731

11.
AGROFARMA
spol. s r.o., Nálepkovo

801 010 103 135,3 124,8 168,9 7 459 0,015 5 8 0,625 1,610

12.
PD Liptovské Hole
Kvačany

505 519 020 141,8 96,9 137,5 13 427 0,030 5 14 0,357 1,495

13.
PD Predmier,
hosp. Súľov

501 508 075 146,9 125,9 184,9 6 265 0,023 2 6 0,333 1,395

14.
NOFA-Ing.N.Fassinger, 
Vrbov

703 008 369 136,9 150,5 206,0 23 928 0,025 6 24 0,250 1,277

15.
PD ZAMAGURIE,
Spišské Hanušovce

703 529 043 120,9 114,4 138,4 7 475 0,015 5 8 0,625 1,274

16. RD Klenovec 609 546 056 113,1 94,3 106,6 16 484 0,033 6 17 0,353 1,244

17.
AGROOSIVO - ÚSVIT,
s.r.o., Poprad
- Matejovce

706 702 290 119,1 101,1 120,4 8 531 0,015 3 9 0,333 0,605

18.
TOMAK s.r.o.
PODOLÍNEC, Podolínec

710 532 091 123,6 135,0 166,9 6 355 0,017 1 6 0,167 0,470

19.
Agrodružstvo
Granč - Petrovce

704 512 072 137,5 100,0 137,5 10 284 0,035 1 12 0,083 0,404

20. RD Majdan Litmanová 710 520 092 127,4 87,0 110,9 4 485 0,008 1 4 0,250 0,229

21.
AGROURBÁR s.r.o.
HRABUŠICE

810 706 368 132,5 101,3 134,2 6 414 0,014 1 9 0,111 0,216

22. RD Klenovec 609 546 593 118,6 115,8 137,3 9 529 0,017 1 11 0,091 0,212
23. PD Malatiná 503 511 092 122,8 114,7 140,9 25 722 0,035 1 26 0,038 0,188
24. PPD Pucov 503 519 009 118,4 66,7 78,9 9 530 0,017 1 10 0,100 0,134

DEMETER 2011

Predseda Ing. NemčokPredseda Ing. Nemčok

Príhovor primátora L. HrádkuPríhovor primátora L. Hrádku Ing. Vít MarešIng. Vít Mareš

Víťazi TOPVíťazi TOP

Pre Ing. ČapistrákaPre Ing. Čapistráka



                  
                  
                 KLUB  CHOVATEĽOV  ANGLO-NÚBIJSKÝCH KÔZ 
                Mieru 298, 980 22  Veľký Blh 

  
 

 

Vážení priatelia, chovatelia anglo-núbijských kôz, 

 

pokiaľ máte záujem stať sa naším členom, a ste členom ZCHOK na Slovensku – družstvo, vyplňte dole 

uvedenú prihlášku do Klubu. Pokiaľ nie ste členom ZCHOK, je treba sa prihlásiť najprv tam, viac 

informácií nájdete na www.zchok.sk. 

 

Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu Klubu, prípadne ju môžete aj 
oskenovať a poslať mailom na farma@kozinka.com.  

Akceptované budú iba kompletne vyplnené prihlášky vrátane platnej 
emailovej adresy !!!!!  

Po prijatí prihlášky vás budeme čo najskôr kontaktovať emailom. 

 

 

P R I H L Á Š K A 
člena Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo 

za člena Klubu chovateľov anglo-núbijských kôz 

 

Titul, meno, priezvisko ……………………………………………………………………….. 

 

Adresa  ………………………………………………………………………………………… 

 

Telefón  …………………………………….    E-mail  ………………………………………. 

 

Chovám: ………….. ks AN kôz ( z toho v KÚ………….) a  …….. ks AN capov 

 

Ďalej chovám:   plemeno/a  ………………………..       samíc  …………..    samcov …………. 

                          

 

V  …………………...............  dňa  ………………    …………………………. 

             podpis  
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Ing. Dušan Apolen, 
Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 
RNDr. Jana Margetínová

V našich podmienkach sa posudzovanie 
semenníkov robí prvý krát po odstave, pri 
výbere baránkov na ďalší chov. V priebehu 
odchovu sa kontroluje zdravotný stav semen-
níkov, väčšinou palpačne, iba pri chorých 
zvieratách alebo podozrivých z ochorenia. 
Pravidelné veterinárne vyšetrenie celkového 
zdravotného stavu sa robí pred nákupným tr-
hom plemenných baranov, kedy je zvýšená po-
zornosť venovaná vývinu a zdravotnému stavu 
semenníkov. Opätovne sa palpačné vyšetrenie 
semenníkov robí individuálne, pri hodnotení 

plemenných baranov na nákupnom trhu. 
Na základe našich skúseností, aj ako členov 

hodnotiacej komisie pre ovce, je vo veľkosti 
semenníkov predvádzaných baranov značná 
variabilita. Nemáme zatiaľ určený objektívny 
spôsob ich posúdenia. Máme však stanovený 
vek a minimálnu hmotnosť predvádzaných ba-
ranov jednotlivých plemien, preto je možné na 
základe meraní zistiť úroveň a variabilitu spo-
mínaného znaku. Z tohto dôvodu sme začali 
na nákupných trhoch robiť monitoring obvo-
du semenníkov predvádzaných baranov. Jeho 
výsledkom je objektívne zhodnotenie veľko-
sti semenníkov najpočetnejšie zastúpených 
uznaných plemien chovaných na Slovensku: 
zošľachtená valaška (ZV), cigája (C), lacaune 

(LC) a ich krížence (SDO), mäsové plemená ille 
de France (IF), berichon du cher (BE) a suffolk 
(SF). Obvod semenníkov sme merali páskovou 
mierou v najširšom mieste 642 baranom. Vý-
sledky hodnotenia uvádzame v Tab 1.

Vo všeobecnosti sa uvádza, že obvod se-
menníkov barana zaradeného do plemenitby 
vo veku 18 mesiacov by nemal byť menší ako 
32 cm. Ak by sme prijali toto selekčné krité-
rium pri posudzovaní veľkosti semenníkov, až 
43,15 % baranov by nespĺňa túto požiadavku. 
Ak by sme toto selekčné kritérium zvoľnili 
a znížili ho o 2 cm, aj v tomto prípade by ob-
vod semenníkov u štvrtiny baranov nedosaho-
val štandardné miery.

Podľa zahraničných autorov a rovnako aj 
na základe našich meraní sú medzi pleme-
nami vo veľkosti semenníkov rozdiely. Preto 
bolo doporučené pre každé plemeno stanoviť 
minimálny obvod semenníkov. Na základe to-
ho, sme selekčné kritérium pre naše domáce 
plemená stanovili na základe nami zisteného 
priemerného obvodu zníženého o 1 cm. Aj na-
priek tomu 27,38 % baranov malo obvod se-
menníkov pod touto hranicou (Tab. 2).

Príčin súčasného stavu je zrejme viacero. 
Určite jednou je aj skutočnosť, že u nás sa 

VEDA A VÝSKUM

Výsledky monitoringu veľkosti semenníkov 
plemenných baranov

Reprodukcia patrí medzi kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomiku každého chovu HZ. 
K indikátorom dobrých reprodukčných parametrov pri baranoch patrí vývin ich sekundárnych 
pohlavných znakov a libido. V zahraničí sa touto problematikou zaoberajú viacerí odborníci. 
Veľkú dôležitosť pripisujú sledovaniu vývoja semenníkov počas dospievania, sledovaniu prvých 
sexuálnych prejavov, záujmu o ovce v ruji, ako aj kvalite spermií v ejakuláte. Rast a vývoj se-
menníkov sledujú aj vo vzťahu k plemennej príslušnosti a odporúčajú, aby pre každé plemeno 
bol stanovený minimálny obvod semenníkov, ako selekčné kritérium. Podľa viacerých autorov 
má obvod semenníkov priamy vzťah k oplodňovacej schopnosti baranov, ale aj k plodnosti jeho 
dcér. Nemalú pozornosť venujú tiež rastu a vývoju semenníkov vo vzťahu k chovateľským pod-
mienkam a výžive.
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selekcia na veľkosť semenníkov nerobila. Na 
ich rast a vývin, okrem vnútorných (genetic-
kých) faktorov, vplýva aj viacero vonkajších, 
ktoré môžu trvalo ovplyvniť ich veľkosť, ale aj 
funkčnosť. Najdôležitejšími sú výživa a chova-
teľské podmienky v období odchovu, hlavne 
do prvého roku veku. V tomto období zazna-
menávame najintenzívnejší rast jednotlivých 
telesných partií a orgánov, teda aj rast semen-
níkov. Následkom nevytvorenia optimálnych 
podmienok v čase odchovu plemenných zvie-
rat je aj vyššie percento ich vyraďovania v dô-
sledku slabého telesného vývinu. Všeobecne 
zviera so slabým telesným vývinom môže ne-
skôr dosiahnuť požadovanú živú hmotnosť, 
ale je predpoklad, že sa to odrazí na vývine 
jednotlivých orgánov (semenníky, vaječníky, 
mliečna žľaza) dôležitých pre dosahovanie 
produkčných a reprodukčných parametrov, 
v našom prípade na vývine semenníkov. 

Pri analyzovaní dosiahnutých výsledkov 
väčšina baranov s menším obvodom semen-
níkov pochádzala s chovov, ktoré predvádzali 
plemenných baranov menšieho vzrastu, s niž-
šou živou hmotnosťou a v horšej kondícii. 

Týmito predbežnými výsledkami chceme 
upozorniť chovateľov na možné vyššie vyra-
ďovanie baranov za predpokladu zavedenia 
nového selekčného kritéria pre veľkosť se-
menníkov. Aby sme tomu zabránili, treba už 
v súčasnosti venovať zvýšenú pozornosť cho-
vateľským podmienkam v období odchovu ba-
ránkov a tiež sledovať vývoj ich semenníkov. 
Znížime tak počet baranov predvedených na 
nákupné trhy s menším obvodom semenníkov. 
Pred zavedením takéhoto selekčného kritéria, 
pre objektívnejšie vyhodnotenie danej sku-
točnosti, je potrebné urobiť ďalšie merania 
a analýzy. 

Cieľom zavedenia selekčného kritéria pre 
obvod semenníkov je ponúknuť chovateľo-
vi vyššiu kvalitu predvádzaného plemenné-
ho materiálu z hľadiska exteriéru ale hlavne 
z hľadiska genetického potenciálu.

Tab. 1: Analýza veľkosti semenníkov plemenných baranov predvedených na nákupných trhoch.

Plemeno Počet
Priem. obvod 

v cm
max. Min. 

Obvod menší ako 

32 cm v ks
% zastúpenia

Obvod menší 

ako 30 cm v ks
% zastúpenia

C  98 31 38 23  57 58,16 25 25,51

ZV 193 30 38 22 107 55,44 70 36,27

LC  44 34 40 28  11 25,00  5 11,36

SDO  56 31 35 25  25 44,64 17 30,36

IF 128 34 41 23  23 17,97 12  9,37

BE  41 31 37 24  17 41,46 13 31,70

SF  82 32 40 25  37 45,12 18 21,95

spolu 642 32 41 22 277 43,15 160 24,92

Tab. 2: Analýza veľkosti semenníkov plemenných baranov domácich plemien predvedených na nákupných trhoch.

Plemeno Počet
Priem. obvod 

v cm
max. min.

Obvod menší ako 

32 cm v ks
% zastúpenia 

Obvod menší 

ako priemer 

-1 cm v ks

% zastúpenia 

C 98 31 38 23 57 58,16 25 25,51

ZV 193 30 38 22 107 55,44 53 27,46

SDO 56 31 35 25 25 44,64 17 30,36

spolu 347 30 38 22 189 54,47 95 27,38



Ing.Igor Nemčok,
Ing.Peter Angelovič,
Ing.Slavomír Reľovský
ZCHOK na Slovensku-družstvo

Hneď v úvode konferencie, ktorú otvoril 
predseda českého Zväzu Ing.Vít Mareš, pre-

Už tradične v jesennom období Svaz chovatelů ovcí a koz ČR organizoval stretnutie cho-
vateľov oviec a kôz - Medzinárodnú konferenciu. 

Veľmi radi sme prijali pozvanie českých kolegov na toto podujatie. Slovenský Zväz 
chovateľov oviec a kôz zastupovali na konferencii Ing. Igor Nemčok, Ing. Peter Angelovič 
a Ing.Slavomír Reľovský. Tohtoročná konferencia bola mimoriadna, pretože bola usporia-
daná pri príležitosti významného životného jubilea nestora českého ovčiarstva profesora 
Františka Horáka. 

14. stretnutie chovateľov oviec a kôz Seč 
11. – 12. 11. 2011-Medzinárodná konferencia 
chovateľov oviec a kôz

Blahoželanie od Ing. Nemčoka Blahoželanie od Ing. Nemčoka 

Slovenskí gratulantiSlovenskí gratulanti

Veľký záujem o ukážkyVeľký záujem o ukážkyMedzi darčekmi nechýbali ovce a kozy... Medzi darčekmi nechýbali ovce a kozy... 

Klobásky, stehno, srdcia na grileKlobásky, stehno, srdcia na grile

Grilovaná jahňacinka...Grilovaná jahňacinka...

NAVŠTÍVILI SME



behli gratulácie profesorovi Horákovi. Medzi 
veľké množstvo gratulantov sa zaradili aj zá-
stupcovia chovateľov oviec a kôz na Slovensku. 
Profesorovi Horákovi boli odovzdané pozdra-
vy od chovateľov zo Slovenska, kde zanechal 
svojou prácou tiež významné stopy. Pre pána 
profesora sme pripravili špeciálny dar, ktorý 
je pre Slovensko charakteristický, a ktorý je 
jeho najobľúbenejším nápojom pri cestách na 
Slovensko- okrem žinčice! (nájdete ho na fo-
tografiách) Za Slovenskú poľnohospodársku 
univerzitu blahoželal oslávencovi profesor 
Ondrej Debrecéni, ktorý mu odovzdal pamätnú 
medailu FAPZ SPU Nitra za dlhoročnú spolu-
prácu pri rozvoji vedecko-výskumnej činnosti 
FAPZ" (odovzdaná v mene dekana fakulty prof. 

Ing. Daniela Bíru, CSc. Za CVŽV Nitra mu bol 
odovzdaný ďakovný list za dlhoročnú spoluprá-
cu vo vedeckej a pedagogickej oblasti s CVŽV 
v Nitre. Ďakovný list mu bol odovzdaný v mene 
riaditeľky CVŽV Nitra Mgr. Dany Peškovičovej, 
PhD. a odovzdal ho doc.Milan Margetín.

Aj tento rok prebiehali jednotlivé pred-
nášky podľa osvedčeného modelu tematic-
kých okruhov. Tieto okruhy mali na starosti 
moderátori, ktorý si samostatne usmerňovali 
priebeh prezentácií. Program bol mimoriadne 
bohatý a okruh tém široký. Okrem veterinár-
nych tém, poľnohospodárskej politiky, krmo-
vinárskych tém, sa prednášajúci venovali aj 
podporám pre chovateľov a spracovaniu ovčie-
ho mäsa. Mimoriadne zaujímavý bol program 

na druhý deň. Najmä téma spracovania jahňa-
cieho mäsa. Predvádzanie rozrábky jatočného 
tela, porcovania mäsa, postupy uchovávania 
a konzervácie mäsa, ukážky kuchynského vy-
užitia jahňacieho mäsa, vnútorností, výroba 
údenín. Celý tento program bol spojený aj 
s praktickými ukážkami a ochutnávkou výrob-
kov. Bolo pre nás veľmi inšpiratívne vidieť, ako 
sa šikovnému mäsiarovi Františkovi Kšánovi 
darí premieňať aj často zaznávané orgány ja-
točných zvierat na výnimočne chutné jedlá 
(sami sme sa o tom presvedčili na vlastných 
chuťových pohárikoch). Všetkých prítomných 
presvedčil o tom, že chovatelia musia byť hrdí 
na svoj produkt- mäso, a možnosti jeho využi-
tia sú široké. 

Medzi darčekmi nechýbali ovce a kozy... Medzi darčekmi nechýbali ovce a kozy... 

Hranolky vyprážané na lojiHranolky vyprážané na loji

Mäsiar František KšánaMäsiar František Kšána

Vyprážané jazýčkyVyprážané jazýčky Poďme ochutnaťPoďme ochutnať
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ZO SVETA

Interview s Michelom Laurensom a jeho 4 spo-
ločníkmi z farmy Poulenque vo Francúzsku. Pýta 
sa Emilien Besson z Agrisvet sro.

E. B.: Môžete nám opísať vašu farmu? Neza-
budnite na technické údaje, ktoré môžu zaujímať 
slovenských farmarov.

M. L.: Máme 140 hektárovú farmy v Roquefort-
skej oblasti . Náš šľachtiteľský chov Lacaune má 
780 bahníc a 200 jahničiek. Do mliekarne dodáme 
220 000 l mlieka od 1.12. do 14.7. každý rok. 

E. B.: Na úvod nám popíšte prírodné pomery 
a pôdu v tejto oblasti.

M. L.: Farma sa nachádza v nadmorskej výške 
600m, priemerné ročné zrážky sú 800 mm/rok. 
Máme 40 ha obilnín, z toho 25 ha jačmeňa a 5 ha 
pšenice, čo nám umožňuje pokryť našu potrebu 
slamy a energie v kŕmnej dávke. Máme 100 ha TTP, 
časť z toho sú prirodzené lúky, časť lucerno-tráv-
ne miešanky a časť Ray gras. Všetko okrem pastvy 
kosíme na seno sušené v senníku. Nerobíme siláž 
ani senáže, čím sa vyhneme problémom s kvalitou 
mlieka ako aj penalizácii 0,01 €/l mlieka, ktorá je 
pri produkcii mlieka na syr Roquefort pri kŕmení 
vlhkými konzervovanými krmivami.

E. B.: Máte nové maštale, aké boli vaše ciele 
pri ich realizácii? 

M. L.: Našim hlavným cieľom bolo ušetriť čas. 
Do nových, prakticky zariadených priestorov sme 
investovali potom, čo sme sa piati farmári zlúčili 
do spoločnej firmy. To nám v pätici umožňuje vy-
konať všetku prácu okolo 800 zvierat aj s dojením 
za 1,5 hodiny ráno a večer.

E. B.: Ako prebieha práca okolo zvierat?
M. L.: 580 oviec a 200 jariek čo sa bahnia je 

rozdelených do 3 skupín v jednej maštali. Na jed-
nom konci budovy je 36 miestne kruhová dojáreň, 
na druhom konci je senník so zariadením na suše-
nie. Medzitým sú ustajnené zvieratá v 3 oddele-
ných skupinách po dľžke maštale. Medzi jednotli-
vými oddeleniami sú pohyblivé pásy na distribúciu 
krmiva prístupné z oboch strán oddelenia. Sú te-
da 4. Idú od senníka až na druhý koniec maštale. 

Po odstave a predaji jahniat sú dvaja ľudia 
v dojárni, tretí za ten čas podstiela slamou, štvrtý 
distribuuje krmivo a piaty sa stará o výkrm jahniat 

v inej budove. Za 1,5 hod je skončená robota oko-
lo oviec.

E. B.: Ste šľachtiteľský chov plemena Lacaune 
s priemernou produkciou na ovcu 325 l, zatiaľ čo 
priemerná produkcia tohto plemena je 270 l! Ako 
vediete reprodukciu vášho stáda?

M. L.: Synchronizujeme celé stádo a v prvej 
fáze používame len umelú insemináciu so 70% 
úspešnosťou zabreznutie. Ovce, čo nezabreznú 
idú k baranom. Zo 780 oviec sa obahní 740, z toho 
450 v priebehu jedného týždňa. Vtedy sme v maš-
tali vodne i v noci. Prolificita nášho stáda je 160% 
a úmrtnosť jahniat 6%. 

E. B.: Máte velmi dobrý genetický potenciál?
M. L.: Predávame 30 baranov ročne do umelej 

inseminácie a polovicu jahničiek, čo sa narodia 
jarkám na reprodukciu. 

E. B.: Koľko stojí jahnička?
M. L.: Jahničky predávame mesačné, rovnako 

ako jahňatá na výkrm. V tomto veku vážia okolo 
14kg a predávajú sa na výkrm za 50 € a na chov za 
65 €. Barany nakupujeme 6 mesačné v testovacej 
stanici za 400 €.

E. B.: Ďalšia otázka, čo mi položili slovenský 

chovatelia: máte v stáde aj čierne ovce. Sú to tiež 
Lacaunky?

M. L.: Áno. Každý chovateľ má rád v stáde nie-
koľko čiernych oviec, ktoré pomôžu pri rýchlom 
spočítaní. Sú to čistokrvné Lacaunky s papiermi, 
no nikdy sa nemôžu stať matkou plemenného ba-
rana.

E. B.: Už vieme, čo približne máte. Ako do-
siahnete produkciu 325 l za 175 dní. Popíšte nám 
v skratke ako vyzerá váš bežný rok.

M. L.: Ovce idú do maštale k bahneniu, na 
konci októbra. Po obahnení ich najskôr delíme do 
skupiniek po 12, druhý deň 24 a stále viac ak je 
všetko v poriadku a jahňa dobre cicia. V prípade, 
že sa narodia dvojičky, izolujeme ovcu s nimi od 
ostatných na pol dňa, aby sa naučila ich obe ro-
zoznať. Jahňatá sú pod matkami jeden mesiac, do 
hmotnosti 14 kg. Dojíme bahníce v dojárni 1krát 
denne na vyprázdnenie mliečnej žľazy, no pokiaľ 
je jahňa pod matkou, mlieko nemôže byť predané 
pre výrobu syra Roquefort. (pri iných syroch je 
to možné) Jahňatá konzumujú slamu ad libitum 
a granulované krmivo so 16% bielkovín. Na pod-
poru imunitu dostávajú jahňatá pri narodení jód 

780 bahníc Lacaune, 325 l mlieka, 140 ha a 5 ľudí
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a selén. Odvtedy nemáme problémy s mušcom ani 
neonatálnou septikémiou, jehňatá sú čulé a dobre 
cicajú.

Na začiatku laktácie, pokým sú jahňatá pod 
matkami, je kŕmna dávka oviec 2,5 kg sena (zmes 
z prirodzených lúk a lucerno-trávnych miešaniek), 
400g jačmeňa, 300g dehydrovanej lucerny, 150g 
granúl s 26% bielkovín a trochu ražnej slamy.

E. B.: Jarky sa bahnia už ročné?
M. L.: Áno, vek pri prvom bahnení je okolo jed-

ného roka. Jarky vážia 50 kg pri pripúšťaní v júni 
a 70kg pri obahnení. No treba ich veľmi dobre 
kŕmiť. Jahňatá do odstavu dostávajú slamu a kon-
centrované krmivo so 16% bielkovín ad libitum. 
Po odstave sú jahničky na obnovu stáda obmedzo-
vané na 1kg koncentrovaného krmiva denne a sla-
ma ad libitum do veku 3 mesiace. Potom postupne 
znižujeme koncentrované krmivo na 600 g denne 
a pridávame k slame lúčne seno. Pri pripúšťaní v 7 
mesiacoch, v polovici júna, dostávajú 200 g gra-
núl 16% NL, lúčne seno z prvej kosby s vysokým 
obsahom štrukturálnej vlákniny. Navyše flushing 
so 400g jačmeňa začne 15 dní pred pripúšťaním 
a pokračuje 30 dní po pripustení.

Ovce pripúšťame o 2 týždne skôr, okolo 1.júna 
a majú rovnaký flushing. Bahníce začíname dojiť 
dvakrát denne 1.12. kedy odstavujeme jahňa-
tá. Priemerná produkcia je 3,3 l na ovcu za deň. 
V tomto období dostávajú 200g jačmeňa, 300g 

dehydrovanej lucerny, 600g bielkovinového kon-
centrátu s 26% bielkovín, 2,5 kg sena s prevahou 
lucernového sena. Objem koncentrovaného krmi-
va postupne klesá po zasušenie.

E. B.: Takže je dôležitý prísun bielkovín pre 
produkčné ovce. Ale prečo slama v kŕmnej dávke 
jahničiek?

M. L.: Ak chceme ovce, čo produkujú mlieko, 
treba ovce s veľkou kapacitou príjmu krmiva. Tre-
ba veľký bachor, o vývine ktorého sa rozhoduje 
v čase, keď sú ešte jahničky.

E. B.: Aby sme zhrnuli pre slovenských chova-
teľov: najviac štrukturálnej vlákniny a koncentro-
vané krmivo so 16% NL pre jahničky, a najlepšie 
a veľa bielkovín pre bahníce, aby produkovali veľa 
mlieka.

M. L.: Presne tak.
E. B.: Na záver niečo o paši, strihaní...
M. L.: Ovce sa chodia pásť od apríla, no na noc 

chodia do maštale aj celé leto. V maštali sú na hl-
bokej podstielke, slamu pristielame denne 1 kg/
m2, hnoj odpratávame každé 2 mesiace. Striháme 
v apríli. V priemere nastriháme 1kg vlny z ovce, dá 
sa predať po 0,30 €. Strihača platíme 1,40 € za ov-
cu... Mlieko predávame 867 €/1000 litrov.

E. B.: Ďakujem. Na záver môžeme teda zhrnúť, 
že pokiaľ investujeme do dobrej produkcie oviec, 
ekonomický výsledok je pozitívny.

M. L.: Samozrejme.

Ak by vás tento článok inšpiroval a chceli by ste 
investovať do zlepšenia produkcie oviec kontaktujte 
nás. Ponúkame poradenstvo na rôznych úrovniach, 
od jednorazovej konzultácie zameranej na rieše-
nie vašich konkrétnych problémov po poradenstvo 
počas celej laktácie s cieľom odhaliť metabolický 
problém skôr ako sa klinicky prejaví. Dobrá produk-
cia sa dá zabezpečiť len cez trvalé zdravie zvierat. 

Autori: MVDr. Zuzana a Emilien Besson, 
Agrisvet s.r.o.

Lekári a odborníci na výživu dlhé roky od-
porúčali ľuďom vyhýbať sa živočíšnemu tuku 
a strážiť si tak cholesterol.

Teraz však dánski výskumníci prišli s tým, 
že syry by nemuseli byť v tomto ohľade také 
zlé a možno by nemali byť zaradené v rovnakej 
kolónke s maslom, napísala agentúra Reuters.

Vedci zistili, že osoby, ktoré si v šesťtýž-
dňovom intervale denne dali porciu syra, mali 
nižší ukazovateľ cholesterolu LDL, teda ta-
kzvaného „zlého“, ako pri konzumácii porov-
nateľného množstva masla. A vyšší choleste-
rol sa u jedákov syra neukázal ani v porovnaní 
s bežným jedálničkom, upozornil tím vedený 
Júliou Hjerpstedovou v časopise American 

Journal of Clinical Nutrition.
Dánski vedci sledovali skupinu 50 ľudí, 

z ktorých každý mal kontrolovaný jedálniček 
vrátane rozdelenia syra alebo masla, oboje 
z kravského mlieka. Šesť týždňov vždy ma-
li zaradené do jedálnička buď maslo alebo 
syr. Potom absolvovali dvojtýždňovú „očist-
nú kúru“, keď sa vracali k normálnej strave. 
A potom mali do kontrolovaného jedálnička 
zase zaradený ten druhý mliečny výrobok ako 
v prvej fáze.

Hoci konzumovali väčšie množstvo tuku 
ako za bežných okolností, nevykazovali jedáci 
syra žiadny nárast cholesterolu celkovo, ani 
toho „zlého“. V prípade masla sa u nich LDL 

zdvihol v priemere o sedem percent.
Presnú predstavu zatiaľ vedci o dôvodoch, 

prečo syry pôsobia na ľudský organizmus inak 
ako maslo, nemajú. Niektorí to pripisujú zvý-
šenému obsahu vápnika v syroch, ďalší väčšie-
mu množstvu proteínov v syre či jeho fermen-
tácii procesu.

Podľa Elizabeth Jacksonovej z Michigan-
skej univerzity síce štúdia bola dobre vykona-
ná, ale na odporúčaniach kardiológov to zatiaľ 
nič nemení. „Chceme, aby sa ľudia zamerali na 
celozrnnú stravu a zeleninu a umiernenú kon-
zumáciu tukov. A čo sa týka syra, v umierne-
nom množstve akýkoľvek,“ dodala.

ČTK 17.11.2011

Syry sú pre zdravie človeka lepšie ako maslo
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Systém hodnotenia plemena 

pôvodná valaška – pripomien-
kovanie

3. Šľachtiteľský program pôvod-
ných valašiek na Slovensku – 
pripomienkovanie

4. Pohľad na súčasný stav a naj-
bližšie perspektívy v chove va-
laských oviec

5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1)
Zasadnutie Klubu chovateľov 

pôvodnej valašky pri ZCHOK sa 
uskutočnilo pri príležitosti kona-
nia uznávacieho konania štatútu 
RCH oviec plemena valaška ( pô-
vodná valaška) na RD „veľká Rača“ 
v Oščadnici. Stretnutie otvoril Ing. 
Reľovský, ktorý uviedol samotné 

uznávacie pokračovanie a zároveň 
privítal členov Klubu chovateľov 
pôvodnej valašky pri ZCHOK. Ná-
sledne predseda klubu doc. Kočík 
uviedol program zasadnutia.

Po krátkej prezentácii podkla-
dov k samotnému uznávaciemu 
pokračovaniu a spoločnej obhliad-
ke stáda oviec bolo oficiálne zahá-
jené.

K bodu 2)
Systém hodnotenia plemena 

pôvodná valaška v úvode pripo-
mienkoval doc. Kočík, ktorý na 
jednej strane ocenil takto konci-
povaný systém, no poukázal, že 
v časti 3 Postup pri subjektívnom 
hodnotení časť vlnová úžitkovosť, 
kde navrhol pri hodnotení zvý-
šiť bodové ocenenie v prospech 
hrubšieho sortimentu vlny. Na 
túto pripomienku reagoval Ing. 
Šutý, ktorý vysvetlil, ako sa for-
moval tento systém a danú pripo-

Zápisnica zo zasadnutia Klubu chovateľov 
pôvodnej valašky pri ZCHOK
konaného dňa 3.11.2011 v Oščadnici

Výsledky bonitácie oviec za rok 2010/2011 - plemeno valaška (pôvodná valaská ovca)

P.Č. Kód stáda Chovateľ Typ chovu

Predč.vyrad. 

bahníc 

a jariek spolu

Počet zvierat 

v dobe 

bonitácie

Počet predved. 

matiek jariek 

spolu

Zaradenie do výslednej triedy

ER EA EB I II

1. 505 519 054 PD Liptovské Hole Kvačany RCH

0

25

14 3 8 3 0 0

0 5 0 1 2 0 0

0 19 3 9 5 0 0

2. 601 130 972 Vladimír Magna - Ponic. Lehôt. RCH

1

57

15 0 0 0 11 4

0 8 1 6 0 0 0

1 23 1 6 0 11 4

3. 611 707 004 Jaroslav Roziak - Zvolen RCH

0

18

4 2 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 4 2 1 1 0 0

4. 710 520 474 RD MAJDAN - Litmanová RCH

0

15

10 0 4 2 4 0

0 0 0 0 0 0 0

0 10 0 4 2 4 0

5. 810 102 098 Ján Novysedlák - Sp.Nová Ves ŠCH

7

34

26 9 9 6 1 0

0 4 0 1 2 1 0

7 30 9 10 8 2 0

Spolu

RCH

1

115

43 5 13 6 15 4

0 13 1 7 2 0 0

1 56 6 20 8 15 4

ŠCH

7

34

26 9 9 6 1 0

0 4 0 1 2 1 0

7 30 9 10 8 2 0

Celý chov valaských oviec 

v SR

8

149

69 14 22 12 16 4

0 17 1 8 4 1 0

8 86 15 30 16 17 4

KLUBY

Plemenného valašského barana línie Kriváň predvádza Róbert  Kulla
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Stav oviec 

ponech. v KÚ

Zaradenie jariek 

do stavu matiek 

v %

Počet vyraden. 

bahníc

Barany 

ponech. 

v KÚ

Počet 

oviec na 

1 barana

Jahňatá 

ponechané v 

chove Jahňatá 

Barany
X

0 14

21,4 0 1 17,00 5 00 3

0 17

0 15

46,7 0 3 7,33 21 100 7

0 22

0 4

0 0 0 13 10 0

0 4

0 10

0 0 0 5 00 0

0 10

1 25

16 0 1 29,00 2 10 4

1 29

0 43

4 44 110 10

0 53

1 25

1 2 10 4

1 29

1 68

0 5 16,40 46 120 14

1 82

mienku pozitívne prijal a vysvetlil 
ďalší postup v nadväznosti na 
zasadnutie Šľachtiteľskej rady pri 
ZCHOK. Zároveň sa otvorila disku-
sia aj k mliekovej produkcii, ktorú 
uviedol p. Novysedlák. V tejto sú-
vislosti poukázal Ing. Reľovský na 
možnosť dobrovoľného uskutoč-
ňovania kontroly mliekovej úžit-
kovosti aj v chove pôvodnej va-
lašky s tým, že je možné ju využiť 
bezúplatne. V konečnom dôsledku 
prevládol názor, že sa v snahe roz-
šíriť základnú populáciu za účelom 
následnej selekcie nebude v sys-
téme hodnotenia oviec valaských 
oviec mlieková úžitkovosť vyhod-
nocovať.

K bodu 3)
V súvislosti so šľachtiteľským 

programom sa hlavný smer disku-
sie okrem samotného pripomien-
kovania materiálu , ktorý obsa-
huje hlavne plemenný štandard 
a postup šľachtenia plemena, ako 
aj chovný cieľ, uberal k otázkam, 
či v rámci revitalizácia sa bude 
vychádzať s genetického základu 
stáda, ktoré je na Slovensku. Išlo 
by o spätnú selekciou zvierat zo 
stád zošľachtenej valašky, ktoré 
fenotypovo vykazujú znaky pô-
vodnej valašky. K tomu je možné 
využiť baranov privezených zo 

stáda v Čechách a na Morave. Po-
pri tom informoval p. Ing. Schuch-
mann o genofondovej základni 
v Spolkovej republike Nemecko, 
ktorá vznikla ako imbredná línia 
zo zvierat dovezených zo Sloven-
ska, resp. z Čiech. Padol návrh, či 
by nebolo vhodené pre osvieženie 
krvi využiť plemenných baranov 
dovozom z Rumunska. Na tento 
reagoval Ing. Reľovský a vysvet-
lil, že na Slovensku je dostatočná 
základňa pre spätnú selekciu zo 
stáda zošľachtených valašiek, čo 
podporil aj hosť z Českej republiky 
Ing. Milerski. Ten odporučil, aby 
sa pri revitalizácii plemena vychá-
dzalo z uzavretej populácie, ktorá 
je chovaná na Slovensku.

K bodu 4)
Tento bod plynule nadväzoval 

na prechádzajúci bod. Vychádzalo 
sa zo skutočnosti, že momentálne 
v období rokov 2010/2011 sú na 
Slovensku uznané dva šľachtiteľ-
ské chovy ( ŠCH – Ján Novysed-
lák, Spišská Nová Ves a ŠCH – Ján 
Magna, Ponická Lehôtka) a tri 
rozmnožovacie chovy ( RCH – PD 
Liptovské Hole Kvačany, RCH – RD 
Majdan, Litmanová a RCH – Jaro-
slav Roziak, Zvolen). V rámci boni-
tácie oviec za roky 2010/2011 činil 
počet zvierat v dobe bonitácie 149 

ks. Ponechaných bahníc k KÚ je 82 
a ponechaných baranov v KÚ je 
5. Zároveň jahniat ponechaných 
v chove je 46 a 12 mladých bara-
nov. Táto populácia je pomerne 
malá a vyžaduje sa jej rozšírenie. 
Perspektívne sa o štatút rozmno-
žovacieho chovu uchádzalo RD 
„Veľká Rača“ so sídlom v Oščadni-
ci. Preto je v záujme rozvoja chovu 
pôvodnej valašky potrebné v koor-
dinácii s plemenármi vyhľadávať 
zvieratá v RCH a ŠCH zošľachtenej 
valašky. V tejto časti sa prerokova-
li aj podmienky možnej podpory 

chovu, ktorá sa javí nedostatoč-
nou a jedinou alternatívou je vy-
užiť prostriedky alokované v PRV, 
osi II – Zlepšenie životného pro-
stredia na vidieku, v rámci tzv. 
Agroenvironmentálnych opatrení, 
podopatrenie „Chov ohrozených 
druhov zvierat“ ( chápe sa chov 
ohrozených plemien hospodár-
skych zvierat), kde je zaradená 
a aj pôvodná valaška. V najbliž-
šom plánovacom období pre roky 
2014-2020 sa očakáva, že by toto 
podopatrenie malo byť súčasťou 
PRV. Preto v záujme ZCHOK a Klu-
bu chovateľov pôvodnej valašky 
pri ZCHOK malo byť využiť tieto 
prostriedky v najbližších rokoch. 
Zároveň aktívne podporiť základný 
programový rámec PRV pre roky 
2014-2020 tak, aby sa pri finanč-
nej kompenzácii ponechalo uve-
dené podopatrenie v existujúcej 
štruktúre.

K bodu 5)
V bode rôzne zazneli podnety 

ohľadne lepšej informovanosti 
členov Klubu chovateľov pôvod-
nej valašky a to prostredníctvom 
web-stránky ZCHOK na Slovensku 
(www.zchok.sk). Tiež vyvstala po-
žiadavka spracovať a pre potreby 
chovateľov uverejniť údaje o ple-
menných baranoch tohto plemena 
chovaných na Slovensku a spraco-
vať zoznam existujúcich línii.

K bodu 6)
Zasadnutie spoločne uzavreli 

predseda klubu doc. Kočík a riadi-
teľ ZCHOK Ing. Reľovský.

V Oščadnici, dňa 3.11.2011
Zapísal: Karol Kočík 

– predseda klubu

Uznávacia komisia a členovia Klubu pôvodnej valašky pri ZCHOK na uzná-
vacom pokračovaní na RD Oščadnica
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VÝŽIVA A ZDRAVIE

Ing. Ján Keresteš
N I K A, s.r.o. Považská Bystrica,
Nositeľ svetovej ceny duševného vlastníctva 

Potraviny a výživa majú a mali charakter mul-
tiplikačných systémov a zasahovali do života a vý-
voja spoločnosti. Rozličnými formami organizácie 
systémov charakterizovali aspekty a v nej syntézy 
zdravotné, produkčné a ekonomické. Zdravie je 
a bolo synergickou veličinou spoločnosti. V ňom 
sú obsažené historické syndrómy teórie riadenia 
štátu, hlavne v podielnictve rezortov
• zdravotníctva – t.j. využívaní preventívnych 

účinkov výživy a ich vplyvu na zdravie 
• pôdohospodárstva, ako primárneho zdroja vý-

roby v ich úprave a spracovaní, vrátane tech-
nických a obchodných systémov

• hospodárstva, ako súčasti vstupov štátu z ob-
lasti mimo poľnohospodárskych činností, 
napr. strojov, budov, zariadení, technológií 
a pod.

• školstva vo vzťahu vzdelávania, výchovy, osve-
ty a reprodukcie pracovných síl
V rozličných etapách spoločnosti a vytvárania 

štátnych zoskupení bolo potrebné zvoliť rozdiel-
ne stratégie, ktoré v reálnom čase zohľadňovali 
vnútroštátne a zahraničné vplyvy. Z toho sa odvo-
dzovali: 
• reálne výživové potreby obyvateľstva, hlav-

ne v kritických, ale i rozvojových obdobiach. 
Za posledných sto rokov sa regulačné vplyvy 
štátu prejavili v zmenách štruktúry a výroby 
potravín, hlavne v obdobiach prvej a druhej 
svetovej vojny. Najznámejšie je rozhodnutie 
z obdobia druhej svetovej vojny v Anglicku 
pre zmenu výroby obilia a mlieka. Podobne sú 
charakterizované opatrenia po období prvej 
a druhej svetovej vojny na uzemí dnešnej Slo-
venskej republiky

• v konjukturálnych obdobiach sa výraznejšie 
prejavovala racionalizácia výroby potravín 
a z toho vyplývajúcich potravinových zdrojov 
s rozdielnou účinnosťou riadiacich inštitúcií 
štátu

• výraznejšie synchronizácie potravinových 
zdrojov a spracovateľského priemyslu s vply-
vom na optimalizáciu trhu sa prejavilo po roku 
1945. Základným teoretickým predpokladom 
v rozličných etapách bolo ustanovenie globál-
nej spotreby jednotlivých druhov potravín, čo 
dalo základ prvému spracovaniu odporúčaných 
dávok potravín už za prvej Československej re-
publiky. Známe sú výroky z toho obdobia T. G. 
Masaryka vo vzťahu k Slovensku, že úmrtnosť 
detí a mladej generácie je možné zabezpe-
čiť budovaním družstevných mliekarní. Tým 
súčasne bol daný základ prechodu od manu-
faktúrnych a polopriemyselných prevádzok ( 
mliekarní, pekární, cukrovarov, mäsovýroby) 
do ďalšieho obdobia priemyselnej výroby

• história potvrdila, že bilancia potrebných 
potravín a možností štátu ako celku upevňu-
jú jeho medzinárodné postavenie, vyjadrujú 
záujmy výrobcov potravinových zdrojov, spra-
covateľov a obchod. I v krízových obdobiach 
prvej Československej republiky a vojnových 
obdobiach zabezpečili primeranú výživu oby-
vateľstva, takže Slovensko sa vyhlo podstatné-
mu nedostatku potravín, či jeho dôsledku.
Posledné storočné histórie Slovenska viac me-

nej naznačovali priority výživovej politiky vplyvom 
geografických zoskupení a politického vplyvu. 
Využívanie pôdno-klimatických podmienok pre 
výrobu potravín sa stalo stabilizujúcim faktorom 
vidieckej politiky, identity kultúrnych tradícií 
a národnej identity

Od obdobia prvého československého štátu 
až po sučasnosť sa v rozdielnej forme prejavili 
u štátnych a riadiacich orgánov cieľové riešenia 
zabezpečenia takého množstva a kvality potravín, 
ktoré by probioticky ovplyvňovali zdravotný stav 
obyvateľstva. To potvrdilo doteraz všetky známe 
kohortné štúdie v rozličných etapách spoločnos-
ti s tvrdením, že potraviny ovplyvňujú so 40 – 80 
% zdravotný stav populácie, čím faktor zdravia sa 
stáva jednou s rozhodujúcich podmienok využí-
vania pracovnej efektívnosti členov spoločnosti. 
Z historického hľadiska možno stratégiu výživovej 
politiky rozdeliť do troch pozícii:

a) Vertikálne, ktoré obsahujú zásady:
* potravinovej dostatočnosti – ide o priamu 

závislosť výroby potravinových zdrojov a ich roz-
delenie na základe priorít, ktoré v tom období 
štátne organy riadenia ustanovia. Potravinová 
dostatočnosť má priamu súvislosť s osídľovaním 
vidieka a vytváraním pracovných príležitostí. Má 
rozdielny vzťah v súvislosti s charakterom štátu, 
jeho agrárnou politikou, hospodárskou politikou 
a zdravotnou politikou. Najvyšší podiel potravino-
vej dostatočnosti bol dosiahnutý v 80-tych rokoch 
minulého storočia v bývalej Československej so-
cialistickej republike v krytí až 140 % , takže po-
traviny sa stali exportným artiklom a politickým 
fenoménom pre rozvojové krajiny

* potravinovej dostupnosti – charakterizova-
nej ako možnosť jednotlivca zakúpiť si efektívne 
množstvo potravín pre osobnú potrebu bez nega-
tívneho vplyvu na zdravotný stav. Jednotlivé po-
travinové zdroje a ich dostupnosť charakterizuje 
spoločenské postavenie jednotlivca, dané jeho 
ekonomickou situáciou a možnosťou kupovať po-
traviny, schopné zlepšovať jeho zdravotný stav. 
Práve potravinová dostupnosť má jeden z dôle-
žitých vplyvov na zdravotnú kondíciu jednotlivca 
i celej spoločnosti. Najvyrovnanejšia potravino-
vá dostupnosť bola v období rokov 1970 – 1990 
v minulom storočí – charakterizovaná politickou 
motiváciou. Spotreba jednotlivých druhov potra-
vín mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia dosiahla hod-
noty stanovené odporučenými dávkami potravín. 

Potravinová dostupnosť má u školopovinnej časti 
obyvateľstva výrazný vplyv na jej intelektuálne 
schopnosti a jej pracovnú kreativitu. Riešenie 
potravinovej dostupnosti sa spája s riešením 
ekonomického využitia pracovnej sily u niekto-
rých etnických skupín obyvateľstva a možnosti 
využívania práve menej kvalifikovanej pracovnej 
sily pre jednoduché činnosti v pôdohospodárstve. 
V súčasnom období je disproporcia evidentná 
práve v južných častiach Slovenska, často spája-
nej s makroekonomickými podmienkami vývoja 
spoločnosti. Regionálna potravinová dostupnosť 
súvisiaca s nerovnomerným ekonomickým rozvo-
jom regiónov vytvárala a vytvára podmienky pre 
preskupovanie obyvateľstva do miest, emigráciu 
a zaostávanie viacerých regiónov južného Sloven-
ska. 

* potravinová bezpečnosť – zahrňuje v sebe 
bezpečnosť výroby potravinových zdrojov, spra-
covanie, distribúciu, predaj a konzumáciu koneč-
ného spotrebiteľa. Pri regionálnej potravinovej 
bezpečnosti sa zvyšuje adresnosť výrobcu s mož-
nosťami kontroly technologických postupov až 
ku konečnému spotrebiteľovi. Tento spôsob pre-
vláda u agrárnych štátov. U vyspelých priemyslo-
vých štátov potravinové zdroje sú spracovávané 
v druhej polovici 20 storočia priemyslovými pod-
nikmi, ktoré po zmene spoločenského systému 
nadobudli globalizačný význam. Potravinová bez-
pečnosť a voľný globalizačný trh majú v súčasnom 
období vyšší vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
a mnohé novodobé ochorenia sú odvodené z nad-
spotreby niektorých druhov potravín. 

b) Horizontálne závislosti – ktoré sú závislé 
na tvorbe potravinových zdrojov domácej prvový-
roby potravín a dovážaných potravín. Oproti po-
travinovej nadbytočnosti (dostatočnosti) v druhej 
polovici 20. Storočia dosiahla vrchol v 90-tych 
rokoch a postupne klesala tak, že v súčasnosti Slo-
vensko dováža 2/3 potravín. Rozdielnosť závislos-
ti sa prejavuje:
-  spracovaním na globálnej a regionálnej úrov-

ni, kde vývoj za posledných 20 rokov spôsobil 
likvidáciu poľnohospodárskej prvovýroby a lik-
vidáciu spracovateľských potravinových závo-
dov. V snahe oživiť výrobu potravinových zdro-
jov tendencie predaja z dvora alebo vytvárania 
malých predajní mali význam len v prípadoch 
špecifických slovenských potravín, napr. bryn-
dza, kačice, husi, víno, med a pod. Ich celkový 
podiel však predstavuje zo spotreby potravín 
asi 5 %. 

-  obchod s potravinami s tendenciami precho-
dov od malometrážnych predajní cez veľko-
plošné globalizované systémy nadnárodného 
charakteru. Vstup globalizačných štruktúr do 
trhu potravín priniesol ich nebývalú kultúru 
predaja, hlavne výberu, balenia, prostredia 
s orientáciou na predlžovanie dĺžky spotreby. 
Potraviny predávané v týchto systémoch majú 

Historický odkaz výživy pre súčasnú 
stratégiu výživovej politiky (časť 1.)
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charakter konzerv a postrádajú jednu z hlav-
ných atribútov potravín a to čerstvosť.

-  použitie nakupovaných potravín u konečné-
ho spotrebiteľa a vplyv na výslednú kvalitu 
potravín - historický vývoj spotreby potravín 
za posledných sto rokov spĺňal požiadavky na 
čerstvosť, pestrosť a čiastočne dostatočnosť 
potravín po stránke komplexného vplyvu na 
zdravotný stav. Vývojové tendencie hlavne za-
hraničných technológii upriamili spotrebiteľa 
na polotovary, obchody rýchleho občerstve-
nia (fast-food) a gastronomickú rýchloúpravu 
jedál. Je pravdou, že potraviny, čo do fyzikál-
no-chemických vlastností majú charakter bez-
pečných potravín, ale s mnohými negatívnymi 
vplyvmi na zdravie obyvateľstva.

-  posudzovanie vývojových tendencii v štruktú-
re spotreby nutričných a probiotických hodnôt 
používaných potravín a ich vplyv na zdravie 
obyvateľstva- 
Štrukturálna a historická analýza poukazuje, 

že akékoľvek posudzovania majú dlhodobý cha-
rakter, vyžadujú dlhodobé odborné prognózy, 
vedecky zdôvodnenú spotrebu potravín, vplyv na 
zdravotný stav a formovanie zdravotnej kondície 
všetkých štruktúr spoločnosti. 

c) Analýza pričinných vzťahov , ako preven-
tívne opatrenia oproti analýze príčin novodobých 
ochorení. Vymedzený historický vzťah možno cha-
rakterizovať, že na priemerné ukazovatele dlhove-
kosti života, úmrtnosti na civilizačné ochorenia, 
predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, rako-
vinu, diabetes, imunitné a neurologické ochore-
nia, stav výživy v kontexte so životným štýlom má 
rozhodujúci vplyv spotreba potravín.

Národohospodárske hľadisko porovnáva ná-
klady na udržanie zdravotnej úrovne obyvateľ-
stva s využitím preventívneho vplyvu potravín na 
zlepšenie ich probiotických účinkov. Podcenenie 
-preventívnych účinkov potravín na následné eko-
nomické dopady je daný pomerom 1 : 8-násobku 
v prejavujúcich sa nákladoch na úlohy zdravotníc-
tva, liekovej politiky štátu, kreativitu obyvateľ-
stva a jeho pracovnú výkonnosť. 

Ak chceme určiť, algoritmus dlhodobých po-
stupov výživovej politiky za posledných sto rokov 
musíme porovnávaciu analýzu zameriavať na: 
1. Vývoj novodobých ochorení, najmä kardiovas-
kulárnych ochorení, rakoviny, diabetes , imunitné 
a neurologické ochorenia. Vychádzame zo ziste-
nia, že v súčasnom období novodobé ochorenia 
spôsobujú až 77 %-nú úmrtnosť s výrazným ústu-
pom chorôb epidemiologických, chorôb odôvode-
ných od zlých pracovných podmienok, pracovných 
úrazov, chorôb sociálneho typu a pod. Práve cho-
roby z nedostatočných hygienických, pracovných 
a sociálnych podmienok a nedostatku potravín 
čo do množstva a skladby, vrátanie epidémií mali 
prevladajúci charakter príčinných súvislosti úmrti 
v prvej polovici 20. storočia. Po druhej svetovej 
vojne nárast novodobých chorôb bol nižší oproti 
priemeru vyspelých krajín, ale bol evidentný. Zdô-
vodnenia potvrdzujú, že išlo o nadmernú spotre-
bu mäsa (až 93 kg/ obyvateľa/rok) a narastajúci 
počet obyvateľstva s nedostatočnou fyzickou 

aktivitou. U mládeže, ale aj časti dospelej generá-
cie fyzická aktivita bola nahradzovaná masovými 
športovými aktivitami. V snahe zvýšiť spotrebu 
ovocia a zeleniny boli podporované spoločenské 
organizácie, zapodievajúce sa malovýrobou ovo-
cia a zeleniny ( rozvoj zahradkárstva, drobnocho-
vateľské aktivity)
2. Analyzovanie spotreby jednotlivých druhov 
potravín aj odporučenými dávkami potravín a bliž-
šou štruktúrou doporučovaných živín. Pre struč-
nosť treba uviesť, že práve táto časť podliehala 
najviac politicko-štátnym záujmom, zdôvodnením 
spotreby tých druhov potravín, ktoré pôdohos-
podárstvo bolo schopné najrýchlejšie vyrobiť. 
Motivácia sa prejavila u obyvateľstva v informáci-
ách o spotrebe 1 vajca denne, zvýšenej spotrebe 
bravčovej masti, neskôr margarínov, saturovaných 
olejov, vysokej spotrebe cukru, sýtených a slade-
ných nealkoholických nápojov, spotrebe vína, piva 
a pod. 
3. Preventívne a probiotické pôsobenie vybi-
lancovania vlastných zdrojov potravín a dovozu 
potravín. Využívanie vlastných zdrojov potravín 
a obmedzovanie dovozu potravín malo jednoznač-
ný vývoj v prevažnej časti 20. storočia a bolo 
charakterizované odlžovaním štátu ako takého, 
uprednostňovaním dovozu technológii oproti po-
travinovej spotrebe. 
4. Vyhodnocovanie reálnej spotreby potravín na 
obyvateľa vzhľadom na vedecké znalosti o výžive 
boli systematicky vyhodnocované a spracované. 
Odporúčané dávky boli prepracované za sledované 
obdobie 8-krát. Postupne pribúdali časti o roz-
dielnej spotrebe potravín podľa veku, pohlavia, 
pracovného a sociálneho zaradenia, ale aj spô-
soby, ako dosiahnuť optimálnu spotrebu. Po roku 
1990 bol strategicky stanovený cieľ ekonomizácie 
potravín s tým, že výhodnejšie je doviezť lacné po-
traviny, ako vyrábať drahé potraviny so stanove-
ním jednotnej dane z pridanej hodnoty – DPH. Re-
álna spotreba potravín na 1 obyvateľa sa posunula 
do spotreby lacných potravín, t.j. ceny za prime-
ranú kvalitu. Výsledok z toho je, že za posledných 
20 rokov sa výrazne zvýšila spotreba rastlinných 
olejov a margarínov, cukru, sýtených a sladených 
nápojov, obilovín a znížila sa spotreba mäsa, ovo-
cia, zeleniny a alarmujúci rozmer dosiahla najniž-
šia spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v celej 
Európskej únii. 
5. Zhodnotiť sociálno-ekonomické a materiálne 
predpoklady pre výrobu jednotlivých druhov po-
travín. Pre pôdohospodárske činnosti je pracov-
ným predmetom a predmetom práce pôda a ne-
ustála ochrana a skvalitňovanie pôdneho fondu. 
Kľúčové postavenie zaujíma využiteľnosť 856 000 
ha lúk a pasienkov, čo potvrdzujú všetky pôdo-
hospodárske štúdie od čias, kedy sa ľudia stali 
chovateľmi. To v našich podmienkach predurčilo 
štruktúry chovov hospodárskych zvierat, hlavne 
oviec, ošípaných a v novodobých podmienkach 
chov hovädzieho dobytka. Dlhodobé štúdie potvr-
dzujú, že práve mliečne a mäsové produkty z tých-
to hospodárskych zvierat sa výrazne podieľajú na 
výške probiotickej kultúry spotreby potravín a te-
da i zdravia obyvateľstva. Využiteľnosť pôdneho 
fondu prináša so sebou, tak ako v predchádzajú-

cich obdobiach spojenie s ekonomikou a tradíciou 
charakterizujúcou našu národnú identitu.
6. Bilancia potravinovej dostatočnosti súvisí 
s vojenskou doktrínou, ekonomicko-sociálnymi 
vzťahmi a pri primeranej zamestnanosti s dostup-
nosťou výroby a spotreby potravín. Nezamestna-
nosť na vidieku, etnická neprispôsobivosť vždy 
vytvárala sociálne napätie. Primeraná dostupnosť 
v nákupe potravín v druhej polovici 20.storočia 
a výroba vlastných čerstvých potravín prispievala 
k zlepšeniu zdravotného stavu. Súčasne zmeny 
v spotrebe poukazujú nato, že nákup pozostáva 
z potravín nízkych cenových hladín, čo opačne 
znamená, že kvalitné potraviny kupujú len sociál-
ne a ekonomicky orientované skupiny obyvateľov, 
čo v súčasnosti predstavuje 30 % obyvateľstva. 
Spotreba cukru (repný cukor) a skrytých cukrov 
v potravinách, ktoré sa prakticky nachádzajú sko-
ro vo všetkých druhoch potravín predstavuje až 51 
kg na obyvateľa a rok. Cukor je spotrebný artikel 
len v posledných 100 rokov a predtým sa používal 
ako sladidlo med. Podobná situácia je v predáva-
ných rastlinných tukoch a margarínoch, takisto 
skrývaných v rôznych potravinách a predstavujú 
až 51,3 kg na obyvateľa a rok. Ak stav hodnotíme 
z poznatkov nutrigenomiky, skutočná spotreba 
predstihla fylogeneticky vývoj človeka. Ak pokra-
čujeme v nadspotrebe, tak vodu nahradili sýtené 
a sladené nápoje a chuťové nedostatky mnohých 
výrobkov prekryla až trojnásobne vyššia spotreba 
soli. Ak sme konštatovali, že spotreba mäsa celko-
ve poklesla na 60 kg na obyvateľa a rok, hovädzie 
a baranie mäso sa v podstate nepredáva, najväč-
šia spotreba je hydinového, bravčového a rybieho 
mäsa, znamenalo by to, že sme na najlepšej ces-
te zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva. 
Ak do súčasnej spotreby potravín zaradíme ich 
energetickú hodnotu na priemerného obyvateľa, 
vychádza energetická nadspotreba 40 – 100 %. 
Politizovanie odporučených dávok potravín vedie 
k obezite, kde hlavne mládež je postihnutá až do 
výšky 40 % obéznych detí. Spotreby mlieka, mlieč-
nych výrobkov, masla a živočíšnych tukov pri naj-
nižšej spotrebe v Európskej únii pre formovanie 
zdravotného stavu sú bezvýznamné. Opačne, ana-
lýzy potvrdzujú, že pri spotrebe bravčovej masti 
6-8 kg, masla 8 kg, spotreby ovocia, zeleniny, 
kardiovaskulárne onemocnenia a rakovina nemali 
gradujúci trend. 

Požadovaná spotreba potravín nastolila otázku 
akým spôsobom nasmerovať požadovanú spotrebu 
na vedecky preukázateľnom základe. V druhej po-
lovici 20.storočia spotreba potravín bola riešená 
centrálnym plánovaním a posilňovaním spotreby 
potrebného alebo politicky ovplyvňovaného spot-
rebného koša, ktoré boli pre výrobu potravín do-
tačné systémy, cez tzv. diferenčné príplatky a iné 
dotačné tituly. Fiškálna politika bola orientovaná 
na pozitívnu a negatívnu obratovú daň s rozlič-
ným využitím pre motiváciu želanej spotreby. Ceny 
potravín zodpovedali prevažnej časti obyvateľstva 
a potravinová nedostupnosť sa prejavila u ľudí dô-
chodkového veku. Pri vysokých dotáciách pri vý-
robe mlieka a mliečnych výrobkov spotreba v roku 
1990 dosiahla 243,3 litra na obyvateľa a rok a bo-
la zrovnateľna s úrovňou Európskej únie a v súčas-
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Princípy výroby prírodných syrov
Samotný princíp výroby prírodných syrov 

spočíva vo vyzrážaní mliečnej bielkoviny z mlie-
ka – prevažne kazeínu. Toto vyzrážanie sa môže 
urobiť samotným prekysávaním a tak vznikajú 
tzv. kyslé syry, alebo enzymatickým zrážaním 
mlieka a tak vznikajú tzv. sladké syry.

Okyslením mlieka, či už prekysávaním pomo-
cou kyslomliečnych baktérii, alebo prídavkom 
potravinárskej kyseliny, vzniká pri určitej kys-
losti a teplote mlieka samotná mliečna zraze-
nina. Táto po spracovaní a oddelení vzniklej sr-
vátky pri pH 4,6 je základom výroby tzv. kyslých 
syrov, ako sú najmä. tvarohy a všetky tvarohové 
výrobky.

Prevažná časť syrov sa robí tzv. sladkým, 
alebo enzymatickým zrážaním mlieka, prípadne 
v kombinácii s kyslým zrážaním. Ako enzým na 

zrážanie sa používa buď samotný enzým chymo-
zín, ktorý sa získava zo žalúdkov cicajúcich te-
liat, alebo v súčasnosti už prevažne mikrobiálny-
mi syridlami, ktoré majú identické vlastnosti ako 
prírodné enzýmy. Pôsobením tohto zrážacieho 
enzýmu na mlieko dochádza k jeho vyzrážaniu 
vo forme pevnej kompaktnej hmoty. Potom už 
podľa rôznej technológie spracovania, (veľkosti 
syrového zrna, teploty, druhy syrárskych mlieč-
nych kultúr, spôsob tvarovania, lisovania a zre-
nia), vzniká celá škála tzv. sladkých syrov.:

MLIEKARSTVO

Námety na finalizáciu mlieka a výrobu syrov 
v podmienkach malovýroby (časť 1.)

nosti poklesla 148 litrov na obyvateľa a rok. 
Vplyv obchodných systémov na kvalitu potra-

vín je neustálym predmetom občianskeho a štát-
neho záujmu. Už spomínaná dĺžka garančných 
lehôt jednotlivých druhov potravín stráca svoj 
probioticky charakter. Čerstvosť, pestrosť a pra-
videlnosť a probioticky charakter je doménou 
regionálnej výroby a spotreby potravín. Obchod-
né reťazce nadnárodných monopolov prinášajú 
komfort, vysokú kompletnosť ponuky a vzhľadom 
na ekonomickú možnosť ponuky znižovanie cien 
potravín. Regionálna obchodná činnosť ponúka 
potraviny čerstvé, sezónne, hlavne ovocie a ze-
leninu, tradične probiotické napr. bryndza a sta-
bilizáciu pracovných síl na vidieku. Každé štátne 
zriadenie musí túto skutočnosť analyzovať a po-
užiť v potravinovej stratégii, ako dôležitý faktor 
vplyvov na zdravotný stav obyvateľstva. 

V stratégii výživovej politiky je dosť často 
obchádzaná otázka balenia a gastronomického 
spracovania v domácnostiach. Ide hlavne o vy-
užiteľnosť polotovarov, hotových jedál, konzer-
vovaných jedál oproti čerstvým potravinám. Roz-
dielnosť reklamy a skutočnej nutričnej hodnoty 
dokumentuje výroba chleba a pečiva. Výroba chle-
ba a pečiva je spojená s chlebovým obilím v gené-
ze, že zúrodňovanie a nárast hektárových výnosov 
je spojený s intenzifikáciou pôdohospodárstva. Po 
organizačnej stránke došlo k zmenám od tzv. úho-
rového systému hospodárenia, cez Norkfortský 
systém, trávopoľný systém a neskôr viac-honový 
systém hospodárenie. Ako rozhodujúce intenzifi-
kačné faktory pôsobili umelé hnojivá a chemické 
ochranné prostriedky. K tomu účelu boli šľachtené 
všetky odrody obilovín. Neustále používanie che-
mických ochranných látok spôsobilo, že v prírode 
sa vytvorili rezistentné druhy mikroorganizmov. 
U obilovín sa jedná o mikroskopické huby Peni-
cillium, Aspergilus a ďalšie, ktoré majú prokarce-
nogénne účinky (rakovinové). Tieto sa akumulujú 
do povrchových vrstiev zrna. Ak sa povrchovej 
vrstvy zbavíme, vnútorná vrstva predstavuje biele 
múky. Moderná veda však tvrdí, že ochranne proti 
rakovinovým onemocneniam pôsobia celozrnné 

chleby a pečivá, hlavne proti rakovine hrubého 
čreva. Propagátori zabudli, že k tomu treba mať aj 
odrody tzv. rezistentných odrôd pšeníc, ktoré ne-
máme. Samotné priemyslové spracovanie potravín 
uplatnilo nové technológie, napr. pri spracovaní 
konzumného mlieka do krabíc, je v podstate do-
kázaná likvidácia mikroflóry, enzymov a iných 
probiotických látok. Pri spracovaní mäsa a aj iných 
potravinárskych výrobách sa dlhodobo výrazne 
uplatňujú vysoko tepelné tzv. uperizačné , emul-
gačné, stabilizačné a masirovacie technolóbie. Pri 
masirovacích technológiach sa z 1 kg mäsa vyrobí 
1,5 kg tepelne upravenej šunky a pri starých tech-
nológiach a konzerváciach probiotickými bakte-
riami ( šunka Prošuto) sa z 1,5 kg mäsa vyrobí 1 kg 
šunky . V hydinovom priemysle a jeho technoló-
giach hlavne v odchove a výkrme sa používajú an-
tibiotické látky, hlavne typu Penilicín a iné. Vzni-
kajú baktérie odolné voči týmto látkam s vlastnou 
produkciou toxínov, eliminujúcou antibiotiká. 
Tým je daná možnosť vytvárania nových odolných 
kmeňov mikroorganizmov, ktoré sú rezistentné. 
Podobné zistenia sú v pestovaní ovocia a zeleniny, 
ale aj v nových geneticky modifikovaných plodi-
nách, napr. kukurice a pod. Nahradzovanie pitné-
ho režimu vo vode sýtenými a sladenými nápojmi 
má negatívny vplyv nielen na metabolické pocho-
dy, ale i narušovanie acidobazickej rovnováhy. 
Uprednostňovaním gastronomických technológií 
vysmážania, fritovania a grilovania za použitia 
olejov a margarínov vznikajú výrazné množstva 
trans izomérov mastných kyselín, ktoré majú vplyv 
na vznik novodobých ochorení. Nedostatočná in-
formovanosť spotrebiteľa na druhoch nakupova-
ných potravín, spôsob ich úpravy a použitia svedčí 
o nedostatočnej výchove a vzdelávaní v celom 
školskom a informačnom systéme. 

 Riešenie stratégie vo väzbe na gnozeologické 
a fylogenetické otázky je súčasnou požiadavkou 
doby. Ak porovnávame zdravotný stav s najvyspe-
lejšími štátmi na svete ako je USA, syndrómami 
nezdravej výživovej politiky sú hypertenzia, obez-
ita a osteoporóza. Len na liečenie obezity USA vy-
nakladajú ročne 150 miliárd dolárov. Syndrómami 

je postihnutá v SR signitifikantne prevažná časť 
obyvateľstva. Výhľadové štúdie za súčasného sta-
vu ustanovili, že za ďalších 20 rokov bude rakovi-
nou postihnutých 54 % obyvateľstva, a z toho 50 
% neprežije. Výživová politika a jej konkrétne pre-
javy v každej historickej dobe sú nedeliteľnou sú-
časťou životného štýlu. V ekonomickom ponímaní 
súvisiacich sociálnymi a spoločenskými, vnútorný-
mi a medzinárodnými vzťahmi do rovnice životná 
úroveň vstupuje na druhej strane politika. 

 Vzdelávanie obyvateľstva má rozhodujúci 
význam na tvorbu životného štýlu. V ňom v novo-
dobých podmienkach výživa ovplyvňuje zdravotný 
stav až do výšky 80 %. 

 Podpora súčasne známych a overených účin-
kov správnej výživy má kľúčové postavenie v pre-
ventívnych stratégiach s cieľovým riešením zlep-
šenia zdravotnej kondície obyvateľstva. Do týchto 
skutočností vstupuje demografický fenomén star-
nutia populácie, zvyšovanie počtu seniorov z cel-
kového zastúpenia a tým aj s vyššou prevalenciou 
viacerých chronických chorôb. To je nový faktor 
a vyžaduje okrem pestrého sortimentu potravín, 
k návratu a používaniu históriou overených dru-
hov mäsa, mlieka, ovocia a zeleniny s určením 
pre ich využitie formou liečebnej výživy, ktorej 
význam bude podľa demografickej perspektívy po-
stupne narastať. 

 Pokiaľ vo vyspelých krajinách s vyššou úrov-
ňou vzdelania obyvateľstva zdravotné štatistiky 
vykazujú postupné znižovanie úmrtnosti v sku-
pine tzv. civilizačných chorôb, na Slovensku sa 
prejavuje v posledných 20 rokoch opačný trend. 
Kardiovaskulárne choroby sú príčinou 54 % úmr-
tí a onkologické 22,1 %. Alarmujúci stav je vo 
vzostupe výskytu kolorektálného karcinómu (ra-
kovina hrubého čreva a konečníka) a má podiel 
9,1 % na úmrtí. 

 Do číselného radu treba uviesť, že obezitou 
v SR je postihnuté 40 % obyvateľstva a u mladej 
generácie 40 % trpí osteoporózou. Na vzostupe 
sú neurologické ochorenia a participujú 17 % na 
chorobnom stave populácie. 

Pokračovanie v čísle 1/2012
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Postup výroby kyslých syrov
Kyslé syry, sú prevažne tvarohy a syry vyrá-

bané z tvarohu ( napr. tvarôžky, kazeín a pod.) 
. Podstata výroby spočíva v nasledovných tech-
nologických postupoch :
-  príjem a kvalitatívne odskúšanie mlieka na 

mliekarenskom závode
-  pasterizácia mlieka 
-  odstredenie tuku podľa požadovaných hod-

nôt v syre
-  úprava teploty mlieka na teplotu zrážania 
-  prídavok čistých mliekarenských kultúr
-  zrážanie mlieka ( spravidla až 18 – 22 hod. )
-  krájanie syreniny na hranolky a ich vytužo-

vanie ( prípadne mierne ohrievanie )
-  oddelenie srvátky cedením, alebo odstrede-

ním, kontrola kvality , resp. úprava hodnôt 
sušiny

-  balenie na spotrebiteľské účely, alebo na 
ďalšie spracovanie.

Postup výroby sladkých syrov
Sladké, alebo enzymatickým zrážaním vy-

robené syry majú podstatnú časť technológie 
spoločnú, ale v jednotlivých technologických 
úkonoch sa odlišujú, čím vzniká široká paleta 
druhov syrov s rôznym zložením, dobou zretia, 
s rôznym povrchom, konzistenciou a pod.

Hlavné technologické postupy výroby 
sladkých syrov sú nasledovné:

-  kvalitatívny výber a príjem mlieka na mlie-
kareň, kontrola kvality

-  pasterizácia mlieka , úprava obsahu tuku 
odstreďovaním

-  príprava mlieka na syrárskej vani – teplota, 
prídavok vápenatých solí a čistých kultúr

-  enzymatické zrážanie mlieka syridlom 
-  spracovanie syreniny – krájanie, miešanie, 

vytužovanie, úprava kyslosti vodou
-  odpustenie srvátky, formovanie syreniny do 

foriem, odkvapkávanie, lisovanie
-  prekysávanie syra, otáčanie, vyberanie z fo-

riem
-  solenie syrov v soľnom kúpeli, alebo na su-

cho
-  zretie syrov v zrecích pivniciach, ošetrova-

nie povrchu, resp. ich balenie do zrecích fó-
lií

-  kontrola kvality, spotrebiteľské balenie sy-
rov, expedícia.

Druh vyrobeného syra závisí od každého 
uvedeného technologického úkonu pri výrobe. 
Podstatný je vplyv kvality mlieka, jeho spôsob 
ošetrenia, spôsob spracovania syrového zrna, 
jeho veľkosť, vytužovanie, prekysávanie, pri-
hrievanie, formovanie, lisovanie a tiež spôsob 
zrenia.

Spotreby mlieka na výrobu syrov
Spotreba kravského mlieka na 1 kg syra je 

nasledovná :
čerstvé syry a tvaroh ................4 – 5 l mlieka
mäkké syry  ............................8 – 9 l mlieka

polotvrdé syry......................10 – 11 l mlieka
tvrdé syry  .......................... 11 – 13 l mlieka
Spotreba ovčieho mlieka na 1 kg čerstvého 
hrudkového syra je  .................  4 – 6 l mlieka
Spotreba kozieho mlieka na 1 kg čerstvého 
hrudkového syra je  ...............  8 – 10 l mlieka

 
Triedenie syrov podľa viacerých kritérií
Prírodné syry možno deliť podľa mnohých 

kategórii, z ktorých každá má svoj osobitný vý-
znam i keď nie je vyznačená pre spotrebiteľa, 
ale z hľadiska technológie i kvality syrov má 
svoje veľké opodstatnenie. Medzi najčastej-
šie bežne používané kategórie syrov sú podľa 
tvrdosti, podľa obsahu tuku v sušine a podľa 
vlastnej technológie výroby.

Podľa tvrdosti syrov (obsah vody v beztu-
kovej hmote syra – v.b.s.)
-  veľmi tvrdý - do 51 % v.b.s.
-  tvrdý od 49 – 56 % v.b.s.
-  polotvrdý od 54 – 63 % v.b.s.
-  polomäkký od 61 – 69 % v.b.s.

-  mäkký od 67   - 87 % v.b.s.

Podľa obsahu tuku v sušine ( t.v s. )
-  vysoko tučný minimálne 60 % tav s. 
-  plnotučný od 45 – 60 % t.v s.
-  polotučný od 25 - 45 % t.v s.
-  nízkotučný od 10 – 25 % t.v s.
-  beztučný menej ako 10 % t.v s.

Podľa technológie výroby 
a) sladké syry
- z vysokodohrievanej syreniny ( s kôrou, bez 

kôry )
- z nízko dohrievanej syreniny ( s kôrou, bez 

kôry )
- parené syry (čerstvé, zrejúce, údené )
- plesňové syry ( na povrchu , vo vnútri syra )
- syry s mazom na povrchu
- čerstvé syry
b) kyslé syry
- zrejúce
- čerstvé
c) srvátkové syry

Vplyvy na kvalitu a konzistenciu syrov
Konzistencia syrov je popri správnej chuti 

a vôni jedným z najdôležitejších senzorických 
ukazovateľov kvality syrov. Je všeobecne zná-
me, že každý druh syra má mať i svoju typickú 
konzistenciu, ktorá spravidla úzko súvisí s ob-
sahom sušiny syra, stupňom zrenia a tiež obsa-
hom vápnika v syre.

Hlavné vplyvy na konzistenciu syrov:
– sušina syrov (tvrdosť)

- obsah bielkovín (kazeinu) v mlieku ....
-  výška pasterizačného záhrevu ..........
-  druh syridla – chymozín ..................

-  Fromáza .....
-  pepsín .........

-  rýchlosť sýrenia ...........................
-  rýchlosť prekysávania .....................
-  teplota dohrievania ........................
-  čas miešania .................................
- prídavok vody ................................
-  veľkosť zrna ................................
-  lisovanie (čas a tlak) .......................
-  rýchlosť prekysávania pod lisom .......
-  obsah soli .....................................
-  zrenie – sušenie .............................

– obsah vápnika v syre (elastičnosť syrov)
-  čím je vyšší obsah viazaného vápnika v syre 

– syr sa stáva elastickejší
-  čím je viac rozpustného vápnika – syr je 

plastickejší
-  čím je obsah vápnika nižší, syr je viac tvaro-

hovitý, krehký, resp. praská
 -  pri prídavku 0,15 % chloridu vápenatého do 

mlieka pri 90°C sa dosiahne zvýšená výťaž-
nosť bielkovín až o 18 % (to už nie je klasic-
ký syr, ale vyzrážaní mliečna bielkovina).

Na nábeh štartovacích kultúr môže vplý-
vať viacero faktorov: 
 - zloženie syrárskeho mlieka (chemicko-fy-

Mliekáreň SPDP Lúžňan

Účastníci Kurzu spracovania mlieka, ktorý orga-
nizoval Zväz v Liptovskej Lúžnej
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Program :
Pondelok 14.11.2011 

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

sadnutia ŠR
3. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
4. Prerokovanie zmien plemenných štandar-

dov a systému hodnotenia kôz (anglonúbij-
ská koza) a oviec (valaška – pôvodná valaš-
ka)

5. Prerokovanie podnetov a uznesení zo za-
sadnutia VK pri MPRV SR

6. Utorok 15.11.2011
7. Prerokovanie problematiky tvorby syntetic-

kej populácie oviec (predkladateľ návrhu 
Doc. RNDr. M. Margetín, PhD.)

8.  VII.Prerokovanie zmien štatútov plemen-
ných kníh oviec a kôz

9.  VIII. Rôzne
10.  IX. Záver

K bodu I.
Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július 

Šutý, ktorý privítal prítomných členov Šľachti-

teľskej rady pri ZCHOK a pozvaných hostí.

K bodu III.
Posúdenie nových žiadostí od chovateľov:

1. Žiadosti o uznanie štatútov chovov
a)  Slovenská obchodná, s.r.o., Janka Kráľa 

144, 90871 Moravský Svätý Ján – žiadosť 
o uznanie štatútu RCH oviec plemena VR – 
uznávacie konanie bolo vykonané v zmysle 
uznesenia ŠR č.10. z 20.11.2001

b)  RD „Veľká Rača“ Oščadnica- žiadosť o uzna-
nie štatútu RCH oviec plemena V – uznáva-
cie konanie bolo vykonané v zmysle uznese-
nia ŠR č.10. z 20.11.2001

c)  Pavol Rajchman, ul. Rumunskej armády 
1400/48, 96701 Kremnica - žiadosť o uzna-
nie štatútu RCH oviec plemena VF – uznáva-
cie konanie bolo vykonané v zmysle uznese-
nia ŠR č.10. z 20.11.2001

d)  MVDr. Tomáš Hadraba, Predmier 32, 02354 
Turzovka - žiadosť o uznanie štatútu RCH 
oviec plemena VF – uznávacie konanie bo-
lo vykonané v zmysle uznesenia ŠR č.10. 

z 20.11.2001
e)  Agramil, s.r.o, Mojš 54, 01001 Žilina - žia-

dosť o uznanie štatútu RCH oviec plemena 
OD – uznávacie konanie bolo vykonané 
v zmysle uznesenia ŠR č.10. z 20.11.2001

f)  Ing. Daniela Struckelová,CSc., Nová 17, 
07664 Zemplínska Teplica - žiadosť o uzna-
nie štatútu RCH kôz plemena BKK ( vlastní 
jednu plemennú kozu nakúpenú z ŠCH ) – 
ŠR žiadosť odročila, navrhuje zaradiť väčší 
počet zvierat

h)  AGRODRUŽSTVO TURŇA, 04402 Turňa nad 
Bodvou 354 žiadosť o uznanie štatútu ŠECH 
( M x LC)

i)  Združenie agropodnikateľov, družstvo, 
Veľká Komárňanská 5, 94131 Dvory nad Ži-
tavou - žiadosť o uznanie štatútu RCH kôz 
plemena HKK

j)  Poľnohospodárske družstvo Pokrok, 92201 
Ostrov - žiadosť o uznanie štatútu RCH oviec 
plemena V

k)  Eva Bedejová, Ružová Dolina 588, 91901 
Suchá nad Parnou - žiadosť o uznanie šta-
tútu RCH oviec plemena ouessant

Zápisnica zo zasadnutia Šľachtiteľskej rady pri 
ZCHOK konaného dňa 14.-15.11.2011 v zasadačke 
RVPS, Skuteckého 19, Banská Bystrica

ŠĽACHTITEĽSKÁ RADA

zikálne a mikrobiálne zloženie, prítomnosť 
inhibičných látok) , 

 - teplota mlieka pri prídavku kultúr,
 - výskyt bakteriofágov,
 - kontaminácia mlieka,
 - druh kultúr (tekuté, lyofilizované, mraze-

né)
 - technológia výroby (prídavok vody do syro-

viny, teplota dohrievania, teplota lisova-
nia, solenie)

Soľné kúpele – požiadavky:
 - obsah soli : 17 - 20 %
 - teplota : 16 - 18 oC
 - oSH : 15 - 18
 - pH : 5,00 - 5,30
 - vápnik : 0,20 % 

Odporučenia pri solení syrov:
 - doba solenia u polotvrdých syrov - hmot-

nosť 2 - 3 kg 40 – 45 hodín
 - teplota soľného kúpeľa - ak je vyššia ako 15 

oC, môže sa vytvoriť „biely okraj“ pod po-
vrchom, ktorý už neprepúšťa soľ do vnútra 
syra,

 - pri nižšej koncentrácii soli v soľnom kúpeli 
sa zníži únik vody zo syra a tiež aj prienik 
soli do syra

 - zníženie pH hodnoty syra zníži príjem soli 
do syra

 - pri nižšom obsah vápnika v syre pomalšie 
preniká soľ do syra

 - ideálny pomer pre syr : soľný kúpeľ je 3 - 4 
litre soľného roztoku na kg syra. 

Doba zrenia syrov (vápnik sa stáva viac roz-
pustný)
 - teplota zrenia – urýchľuje zrenie
 - prítomnosť kultúr s proteolytickým účinkom 

urýchľuje zrenie.
Pri zrení sa na proteolytických zmenách 

bielkovín v syroch môžu zúčastňovať viaceré 
proteolytické enzýmy, ktoré môžu pochádzať, 
napr.:
 - z mlieka – psychrotrofné a psychrof ilné 

baktérie z rodov – Pseudomonas, Proteus, 
Bacillus

 - syridla – chymozín, pepsín – zúčastňujú sa 
na tvorbe peptonov a peptidov; vzniknuté 
zložky môžu stimulovať ďalšiu bakteriálnu 
fermentáciu

 - štartovacie kultúry – produkujú hlavne pro-
teinázy a peptidázy

 - syrárske kultúry – široký rozsah proteolytic-
kých a lipolytických zmien

Technologické možnosti ovplyvnenia kva-
lity

Na kvalitu syrov, najmä na jeho konzistenč-
né a čiastočne aj chuťové vlastnosti vplýva 
výška jeho sušiny, od ktorej závisia mnohé aj 
chuťové vlastnosti, ďalej tvorba ôk a napokon 
aj spôsob a dĺžka zrenia.
a)  Sušinu syrov – zvýši:
-  šetrná, nízka pasterizácia
-  prídavok rozpustných vápenatých solí
-  vyššia teplota syrenia
-  obsah bielkovín v mlieku (3,0 – 3,4 %)
-  rýchle prekysnutie z pH 6,4 na pH 5,4
-  zmenšiť veľkosť syrového zrna
-  dlhšie vymiešavanie zrna pri vyššej teplote
-  dôkladnejšie lisovanie, príp. viacnásobné 

otáčanie syrov
b)  Sušinu syrov – zníži:
-  zvýšená pasterizácia mlieka
-  zníženie obsahu vápenatých solí (prídavok 

vody)
-  zníženie syriacej teploty
-  zníženie dávky syridla i kultúr
-  pomalé prekysávanie
-  väčšie syrové zrno
-  nižšie teploty pri miešaní
-  včaššie solenie
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l)  Farma NOE, Bc. Eugen Nagy, Dolné Janíky 
č.80, 93039 Janíky - žiadosť o uznanie šta-
tútu RCH kôz plemena AN

m) Peter Gulička, Kút 670, 90606 Vrbovce - žia-
dosť o uznanie štatútu RCH kôz plemena AN

n)  Agro Torysa 335, 08276 - žiadosť o uznanie 
štatútu RCH oviec plemena LC

2. Žiadosti o zrušenie štatútov chovov:
a)  POLVITO s.r.o., Hájska 927/20, 97242 

Lehota pod Vtáčnikom - žiadosť o zruše-
nie štatútov RCH oviec plemena VF (stá-
do 307 724 013) a plemena cigája (stádo 
307 724 008) z ekonomických dôvodov

b)  Jaroslav Roziak, Agropodnikateľ, ul. 
11.marca 336/50, 96001 Zvolen - žiadosť 
o zrušenie štatútu RCH oviec plemena SF 
(stádo 611 707 005) – predaj inému chova-
teľovi

c)  RD Hron, 97613 Slovenská Ľupča - žiadosť 
o zrušenie štatútu RCH oviec plemena VF 
(stádo 601 001 966) – predaj inému chova-
teľovi 

d)  Ing. Igor Nemčok, Senická cesta 25, 97401 
Banská Bystrica - žiadosť o zrušenie štatútu 
RCH oviec plemena VF (stádo 601 022 965) 
– predaj inému chovateľovi 

3. Rozhodnutia MPRV SR o zrušení štatútov 
ŠCH:

a)  AGROFARMA spol. s r.o., Nálepkovo – ple-
meno ZV, stáda 801 010 103 a 801 010 102

b)  AGRODRUŽSTVO 05305 Granč-Petrovce – 
plemeno ZV, stádo 704 512 072

c)  Ing. Igor Nemčok, Senická cesta 25, 97401 
Banská Bystrica – plemeno VF, stádo 
601 022 965

4. Iné žiadosti:
a)  AGRO-MOLD, akciová spoločnosť, Rožňavská 

21, 045 01 Moldava nad Bodvou – žiadosť, 
aby pre rok 2011 nebol v tomto chove vyko-
naný žiaden ďalší zápis oviec do PK

b)  MVDr. Antalík Dušan, Veľká Ves 89, 98501 
Kalinovo – žiada o povolenie príbuzenskej 
plemenitby v ŠCH oviec plemena AM. Dôvo-
dom je, že sa mu nepodarilo kúpiť plemen-
ného barana tohto plemena ani na Sloven-
sku( nemáme iný ŠCH tohto plemena) ani 
v zahraničí ( z veterinárnych dôvodov)

K bodu VI.
Prerokovanie problematiky tvorby syntetic-

kej populácie oviec (predkladateľ návrhu Doc. 
RNDr. M. Margetín, PhD. a kol.):

Doc. RNDr. M. Margetín, PhD. – v stručnosti 
vysvetlil základné myšlienky nehmotného re-
alizačného výstupu tvorby nového úžitkového 
typu (syntetickej populácie) slovenskej dojnej 
ovce (SDO), prezentoval výsledky úžitkovosti 
krížencov ZV a C s mliekovými plemenami za 
sledované obdobie od r. 2000. Za obdobie 10 
rokov boli vyhodnotené výsledky u cca 12000 
ks oviec. Nehmotný realizačný výstup bol pred-
ložený na diskusiu už v r. 2010 širokej chova-

teľskej verejnosti.
V diskusii k uvedenému bodu programu 

okrem iného odznelo:
Ing. Reľovský – nebude mať projekt ne-

priaznivý vplyv na početnosť populácie čisto-
krvnej ZV a C ?

Doc. RNDr. M. Margetín, PhD. – nepredpo-
kladá taký scénar, ale nedá sa celkom vylúčiť, 
dôležitú úlohu zohrajú ekonomické záujmy 
chovateľov

Ing. Šutý – ako bude v období konsolidácie 
populácie SDO stanovený plemenný štandard 
vzhľadom na možné farebné rázy SDO?

Doc. RNDr. M. Margetín, PhD. - nie sú veľké 
vizuálne rozdiely krížencov na báze ZV a C

Ing. Šutý – ako zabezpečíme produkciu ple-
menných baranov pre chovateľov, ktorí majú 
záujem o konkrétne typy krížencov, keď nebu-
dú v podkladoch vyznačované genetické podie-
ly zošľachťujúcich plemien?

Doc. RNDr. M. Margetín, PhD. – navrhuje 
prechodné trojročné obdobie, počas ktorého 
sa budú tieto informácie uvádzať.

Ing. Reľovský – aký bude ďalší legislatívny 
postup pre SDO?

Ing. Mészároš – nové plemeno uznáva MPRV 
SR, problematiku syntetickej populácie treba 
legislatívne doriešiť

Ing. Dvorjak – ako budeme nazývať chovy 
zaradené do tohto programu?

Ing. Mészároš, Ing. Reľovský, Doc. RNDr. 
Margetín, PhD – navrhujú ponechať názov 
ŠECH

Ing. Machynová – ako sa budú vyhodnoco-
vať výsledky za ŠECH, staršie chovy zvlášť, no-
vovzniknuté resp. kratšie pôsobiace zvlášť?

Doc. RNDr. Margetín, PhD. – navrhuje nové 
ŠECH už nezakladať, kratšie pôsobiace chovy 
budú do programu zaraďované postupne, po-
pulácia pre tvorbu SDO by sa mala postupne 
uzavrie

ŠR na svojom zasadnutí v dňoch 14.-
15.11.2011 prijala nasledovné uznesenia 
a opatrenia:
1.  ŠR schvaľuje uvedenie systému hodnotenia 

mäsových a kombinovaných nedojných ple-
mien 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 do-
riešením tejto problematiky pre uvedenie do 
praxe. Uvedené zmeny zakomponovať do boni-
tačného kľúča.

Termín: do 28.2.2012  Zodpovední: v texte
2.  Upraviť katalógy na hodnotenie mäsových 

a kombinovaných nedojných plemien oviec 
tak, aby obsahovali okrem výsledných inde-
xov aj skutočné hodnoty hrúbky podkožné-
ho tuku a MLT.
Termín: do 28.2.2012 
Zodpovední: Ing. Rafajová,PhD., Ing. Ma-

chynová
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.

4.  ŠR schvaľuje skratky pre označovanie ple-
mien oviec assaf (AF), ouessant (Q), vreso-
vá ovca (VR)

5.  ŠR schválila, že nie je potrebné striktne tr-
vať 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. Prob-
lematika musí byť podrobnejšie prehodno-
tená.

7.  ŠR schvaľuje ( po zapracovaní pripomienok) 
predložené návrhy „Podmienky pre uznáva-
nie ŠECH oviec“ a „Podmienky pre uznáva-
nie RCH kôz“ predložené Ing. Apolenom . ŠR 
schvaľuje ako podmienku pre uznanie šta-
tútu RCH oviec a kôz minimálnu početnosť 3 
ks zvierat spĺňajúcich ďalšie podmienky pre 
uznanie štatútu.
ŠR sa uzniesla, že v prípade ak chovateľ na-

kúpi plemenné ovce resp. kozy s POP ( zo ŠCH 
a RCH chovov na Slovensku alebo z importu), 
môže požiadať o uznávacie konanie o štatút 
RCH ihneď.

ŠR poverila Ing. Apolena zosúladiť pod-
mienky pre uznávanie RCH oviec so schváleným 
návrhom pre kozy.

Termín: do 31.12.2011 
 Zodpovedný: Ing. Apolen

8.  Pripraviť návrh hodnotenia (bonitačný 
kľúč) plemien oviec ouessant a vresová ovca
Termín: do 31.12.2011 
 Zodpovedný: Ing. Apolen

9.  ŠR, na základe odporúčania Klubu chova-
teľov pôvodnej valašky pri ZCHOK schvaľuje 
nasledovné zmeny v bonitačnom kľúči va-
lašky (pôvodnej valašky):
Sortiment vlny:  DE -15 bodov
   E, EF – 20 bodov
   D, F - 5 bodov
Valaška (pôvodná valaška) bude v bonitač-

nom 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.

10. ŠR v zmysle 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 ple-
mena V

-  Pavol Rajchman, ul. Rumunskej armády 
1400/48, 96701 Kremnica - RCH oviec ple-
mena VF

-  MVDr. Tomáš Hadraba, Predmier 32, 02354 
Turzovka - RCH oviec plemena VF

-  Agramil, s.r.o, Mojš 54, 01001 Žilina - RCH 
oviec plemena OD
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11.  ŠR poveruje Doc. Ing. E. Gyarmatyho,CSc. 
prerokovať žiadosť Ing. Daniely Struckelo-
vej,CSc. so žiadateľkou o možnosti zarade-
nia 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.
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 
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 Su-
chá 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 šta-
tútu RCH kôz plemena AN: Ing. J. Šutý (pred-
seda komisie), Ing. S. Reľovský, zástupca 
príslušnej RVPS 

-  Peter Gulička, Kút 670, 90606 Vrbovce - žia-
dosť o uznanie štatútu RCH kôz plemena AN: 
Ing. J. Šutý (predseda komisie), Ing. S. Re-
ľovský, ., Ing. R. Mészároš, zástupca prísluš-
nej RVPS 

-  Agro Torysa 335, 08276 - žiadosť o uznanie 
štatútu RCH oviec plemena LC: Ing. S. Reľov-
ský (predseda komisie), Ing. J. Dvorjak, Ing. 
J. Šutý, zástupca príslušnej RVPS

-  MVDr. Jozef Malček, 98001 Rimavské Jánov-
ce 386- prehodnotenie (resp. potvrdenie) 
štatútu šľachtiteľsko – experimentálneho 
chovu oviec plemien M x IF spojené s ob-
hliadkou stáda chovateľa na základe uznese-
nia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK č. 9 zo dňa 
16.11.2010: Ing. J. Šutý (predseda komisie), 
Ing. S. Reľovský, MVDr.P.Keľo, Ing. D. Apo-
len, zástupca príslušnej RVPS
Termín ukončenia uznávacích konaní: do 

15.12. 2011 Zodpovední: predsedovia komisií
13.  ŠR schvaľuje zrušenie štatútov RCH oviec 

a vyradenie uvedených stád (podľa menov-
ky 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.mar-

ca 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 vyrade-
nie uvedených stád (podľa menovky cho-
vov) 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 zá-
pisov v registri chovov PK podľa uznesení 
o uznaní alebo zrušení štatútov ŠCH,ŠECH 
a RCH, vystaviť a odoslať dekréty chova-
teľom, ktorým bol uznaný štatút ŠECH 
resp. RCH (v zmysle uznesenia ŠR č. 2. 
z 12.11.2009), písomne informovať chova-
teľov o vyradení z registra chovov PK ( cho-
vy, kde bol rozhodnutím MPRV SR zrušený 
štatút ŠCH, resp. rozhodnutím ŠR zrušený 
štatút ŠECH alebo RCH)

Termín: do 31.12.2011 
 Zodpovedný: Ing. Šutý

16.  Hostia na zasadnutí ŠR Ing. Petra Pajasová 
a Ing. Milan Petrovič sa zaviazali pripraviť 
návrhy nového systému hodnotenia, ple-
menných 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
17.  ŠR poveruje Doc. RNDr. M. Margetína,PhD. 

vypracovať nový systém hodnotenia, nové 
plemenné štandardy a chovný cieľ kôz ple-
mien AN,BKK,HKK,BU pri zohľadnení návr-
hov Ing. Pajasovej a Ing. Petroviča.

Termín: do 28.2.2012  Zodpovední: v texte
18.  ŠR stanovila minimálne hmotnosti ako pod-

mienku pre hodnotenie baranov vo veku 
nad 12 mesiacov na NT. Minimálna hmot-
nosť bude stanovená ako dolná hranica ple-
menného štandardu znížená o 5 kg. Stano-
vené minimálne hmotnosti budú prílohou 
bonitačného kľúča.

O tomto uznesení je potrebné informovať 
členov VK pri MPRV SR.

Termín: operatívne 
 Zodpovedná: Ing. Rafajová,PhD.

19.  Plemenné štandardy budú stanovené podľa 
5-ročných priemerov jednotlivých ukazo-
vateľov ( mlieko, tuk, bielkoviny, laktóza, 
reprodukčné ukazovatele, intenzita rastu, 
hmotnosť pred NT resp. prepočítaná hmot-
nosť v jednom roku veku) v ŠCH podľa ple-
mena 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. Ma-
chynovú spracovaním podkladov pre stanovenie 

plemenných štandardov a chovných cieľov pre 
jednotlivé plemená oviec a kôz a poslať tieto pod-
klady členom ŠR na pripomienkovanie. Návrhy 
budú prerokované na najbližšom zasadnutí ŠR.

Termín: do 31.1.2012 
 Zodpovední: Ing. Rafajová,PhD., Ing. 

Machynová
20.  Na základe informácií z PS SR š.p., ÚPZ Žili-

na o aktívnej populácii jednotlivých plemien 
oviec sa rozhodne o spôsobe hodnotenia, 
buď hodnotenie genetické alebo hodnote-
nie na základe fenotypových hodnôt.

Termín: do 31.1.2012 
Zodpovední: Doc. RNDr. Margetín,PhD., Ing. 

Šutý, Ing. Reľovský, Ing. Rafajová,PhD., Ing. 
Machynová
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 zo-
šľachťujúcich plemien.
22.  ŠR poveruje Ing. R. Mészároša pripraviť ná-

vrh nových štatútov PK oviec a kôz v bodoch 
týkajúcich sa legislatívy – zosúladenie šta-
tútov s legislatívou SR a EÚ.

Termín: do 31.1.2012  Zodpovedný: v texte
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 Pred-
stavenstvu ZCHOK.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovední: Ing. Reľovský , Doc.RNDr. Mar-

getín, PhD, Ing. Mészároš, Ing. Rafajová, PhD., 
Ing. Šutý
24.  ŠR schvaľuje zmenu šľachtiteľského progra-

mu v chove oviec PD Odorín navrhnutú garan-
tom za šľachtenie v danom ŠECH. Schválený 
návrh je potrebné odoslať predsedovi ŠR.

Termín: do 31.12.2011 
 Zodpovedný: Doc.RNDr. Margetín, PhD

Zapísal: Ing. Július Šutý
Celý zápis zo zasadnutia Šľachtiteľskej ra-

dy nájdete na http://www.zchok.sk/wp-con-
tent/uploads/zapisnica14.-15.11.2011.doc

RECEPT
KLOBÁSY – recept na 10 kg mäsa
(cca 50% baranina, kozľacina 
a 50% bravčový bôčik - mastnejší)

100 g cesnak
150 - 200 g sladká paprika
25 - 30 g štipľavá paprika
20 - 30 g čierne korenie
10 g voňavé korenie (nové)
10 g zázvor (ďumbier)
30-50 g mletá rasca
200 – 250 g soli

Recept poskytla pani Rajchmanová, 
Kremnica



BONITÁCIE 2011

PD Odorín

PD Kapušany 

Vladimír Magna

PD L. Revúce

PD Jarovnice-Hermanovce 



Niečo 
na zasmiatie

...alebo švédsky stôl pre turistov.

Komora na maringotke...

Spĺňam podmienky pre identifikáciu 
a registráciu oviec a kôz...


