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AGROKOMPLEX 2010
Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na 37. ročník 

medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 22. 8. 2010 na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zväz chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku – družstvo aj na tomto ročníku bude prezentovať tých 
najlepších chovateľov oviec a kôz na Slovensku vo svojej expozícii 
pri predvádzacej ploche. Chovateľský deň ZCHOK na Slovensku-
družstvo sa uskutoční v piatok 20.8.2010 od 12:30 do 14:30. 
Počas tohto chovateľského dňa prebehne odovzdávanie cien pre 
víťazné zvieratá a kolekcie zvierat. Taktiež budú predvádzané 
jednotlivé kolekcie oviec a kôz. V priebehu chovateľského dňa 
aj počas celého Agrokomplexu bude predvádzané pasenie oviec 
so psom a ukážky práce pastierskych psov. O navodenie správ-
nej atmosféry sa postarajú práskači bičom a fujarista. V čase od 
11:00 do 12:00 bude podávaný jahňací guláš pre členov ZCHOK 
na Slovensku-družstvo. Veľmi zaujímavou pre odbornú aj laickú 
verejnosť bude ukážka strojového dojenia oviec spojená s ukáž-
kou sonografického vyšetrovania ľavej a pravej cisterny veme-
na dojných bahníc. Táto ukážka bude prebiehať denne od 10:30 
s odborným komentárom. Samozrejme nezabudneme ani na na-
šich strihačov. Ukážka strihania oviec prebehne pri kotercoch po 
chovateľskom dni. Šampiónovi výstavy-plemennému baranovi, 
odovzdá cenu riaditeľ PS SR š.p. Srdečne pozývame všetkých cho-
vateľov oviec a kôz a priaznivcov chovu.
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AKTUÁLNE
Naši zástupcovia na Majstrovstvách sveta vo Walese 21.7.2010 sa 
umiestnili takto: Ján Hankovský 45. miesto, Rastislav Kubek 46. 
miesto. Srdečne blahoželáme! Podrobnosti budú uvedené na www.
zchok.sk a v čísle 3/2010.
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VÝŽIVA A KŔMENIE

Ovce sú typicky pastevné zvieratá. Je to ich 
najprirodzenejší a najobľúbenejší spôsob obži-
vy. Ak nie je k dispozícii paša, treba zabezpe-
čiť na čo najdlhšie obdobie prísun kvalitných 
zelených krmív, medzi ktoré zaraďujeme rôzne 
druhy ďatelinovín, luceriek, ďatelinotrávnych 
a trávnych porastov. Radi skrmujú tiež struko-
vinoobilné miešanky  a porasty strukovín. 

Hoci sú ovce skromné a nenáročné zvieratá, 
potrebujú pri súčasných vysokých nárokoch na 
ich reprodukčné a produkčné parametre vhod-
né chovateľské prostredie ale najmä plnohod-
notnú výživu.  Veľkú pozornosť musíme venovať 
najmä kritickým obdobiam, medzi ktoré radíme 
obdobie pripúšťania, prvý mesiac gravidity,  
posledných 6 týždňov gravidity  a začiatok lak-
tácie.   

V bežných chovoch pri tradičnom systéme 
chovu obdobie pripúšťania pripadá na koniec 
pastevného obdobia. V našom klimatickom 
pásme je to obdobie, keď sa úrodnosť pasien-
kov znižuje, a preto je potrebné na zabezpe-
čenie optimálneho kondičného stavu bahníc 
zabezpečiť optimálnu hladinu prísunu živín. 
Dobrá  telesná kondícia  je predpokladom opti-
málnej úrovne ovulácie a výsledkov plodnosti. 
Bahnice musia pred pripúšťaním zvýšiť svoju 
hmotnosť a zlepšiť kondičný stav. Možno to do-
siahnúť zlepšenou flushingovou výživou.

Počas prvého mesiaca gravidity dochádza 
k zahniezdeniu  embria  novovznikajúceho jah-
ňata k stene maternice. Celková embryonálna 
mortalita v tomto období sa pohybuje  v roz-
medzí 20-40%. V chovoch so silnou podvýži-
vou bahníc je to podstatne viac. Preto v tomto 
období naďalej pokračujeme vo flushingu, a to 

formou spásania mladých porastov poprípade 
prikrmovaním malými dávkami jadrových krmív 
v objeme do 300 g denne.

Druhý a tretí mesiac gravidity, ktoré pripa-
dajú na začiatok zimného obdobia si nevyžadu-
jú veľké nároky na zvýšenú potrebu živín. Je to 
kalendárne obdobie posledných jesenných me-
siacov, kedy sa pomaly končí s pastvou a pre-
chádza sa na maštalné kŕmenie. V tomto obdo-
bí je prípustná aj čiastočná reštrikcia v kŕmení  
najmä u pretučnených bahníc, u ktorých aj 5% 
strata zo živej hmotnosti je bez následkov. Pre-
to sa doporučuje v čo najväčšej miere využívať 
jesennú pastvu. Pri neskorej jesennej pastve je 
ale potrebné pred vyhnaním na pašu zvieratá 
prikŕmiť objemovými krmivami. Jarky a jahnič-
ky si vyžadujú zvýšenú starostlivosť, a preto je 
vhodné aby boli samostatne ustajnené.

Štvrtý a piaty mesiac gravidity je obdobie, 
kedy dochádza k najintenzívnejšiemu rastu 
plodu, čo vedie k potrebe  zvýšeného prísunu 
živín. Kŕmne dávky v tomto období sú tvorené 
z kvalitných objemových krmív,  kde upred-
nostňujeme  ďatelinové alebo ďatelinotrávne 
sená  a siláže s vyšším obsahom sušiny a správ-
nym priebehom fermentácie. Okrem živín po-
trebných na rast a vývoj plodu treba zabezpečiť 
požiadavky živín na primeraný vývin mlečnej 
žľazy  a tiež záchovných požiadaviek bahnice. 
Preto sa za účelom zvýšenia produkcie mlieka 
a lepšieho vývinu jahniat odporúča  od 4. me-
siaca gravidity opäť začať s prikrmovaním jad-
rovými zmesami, a to v množstve 300g až 400g 
na kus a deň. Prídavky jadrových krmív treba 
postupne zvyšovať v 2 týždňových intervaloch. 
V posledných týždňoch gravidity sa bahnici 

zníži množstvo objemových krmív a zvýšená 
potreba živín sa vykryje väčším množstvom 
jadrových krmív. Dávka jadrového krmiva sa má 
v poslednom týždni gravidity pohybovať až do 
1 kg na kus a deň.

Gravidné jarky by mali byť ustajnené  v sa-
mostatných skupinách, mali by dostávať ešte 
kvalitnejšie krmivá a vyšší prídavok jadrových 
zmesí (na dokončenie rastu) ako ostatné bah-
nice. Lepšia starostlivosť o jarky by mala byť až 
do doby vyhnania na pašu.

Výživa bahníc počas laktácie
Na začiatku laktácie sú nároky bahníc na 

výživu najvyššie. Príjem a možnosti konzu-
mu objemových krmív výrazne rastú z dôvodu 
priestrannejšej brušnej dutiny bahnice po oko-
tení. Na zabezpečenie produkcie mlieka treba 
v tomto období používať  zdravotne nezávadné 
šťavnaté krmivá, najmä kŕmnu repu, cukrovar-
ské rezky a kukuričnú siláž. Dávka repy môže 
dosiahnúť 3 kg a dávka siláže do 6 kg denne. 
Z kŕmnej dávky nevylučujeme ani jadrové krmi-
vá, ktoré v tomto období majú významný mlie-
kotvorný účinok . Mliekovú produkciu stimulujú 
najmä ovos, pšeničné otruby, sójový a hracho-
vý šrot. Tak isto aj kvalitné seno a slama jarín, 
strukovín a strukovinoobilných miešaniek sú 
vhodným doplnkom kŕmnej dávky. 

Význam niektorých krmív vo výžive oviec
Z hľadiska množstva živín, ktoré sa nachá-

dzajú v jednotke hmotnosti rozoznávame obje-
mové a jadrové krmivá.

 Z objemových krmív má najväčší význam 
paša, ktorá je zároveň aj najlacnejším a naj-
primeranejším krmivom a najlepšie zodpovedá 
biologickým požiadavkám oviec.

Ak nie je k dispozícii paša, vhodné je kŕmiť 
bahnice zeleným krmivom, a to najmä z tráv-
nych a ďatelinotrávnych porastov. Výborné sú 

Príjem živín živočíšnym organizmom z vonkajšieho prostredia je súčasťou neustáleho ko-
lobehu látok v prírode. Základným a rozhodujúcim predpokladom správnej výživy je zabezpe-
čenie dostatočného príjmu sušiny krmív a živín v množstve, kvalite a pomere zodpovedajúcom 
potrebám zvierat na dosahovanie požadovanej úžitkovosti.

Výživa bahníc 

Vážení chovatelia – čitatelia časopisu 
V minulých ročníkoch časopisu Chov oviec a kôz sa s veľkou odozvou uskutočnila súťaž Vašich fotografií s rôznou 

tematikou súvisiacou s chovom oviec a kôz.
Súťaž mala u Vás veľmi pozitívny ohlas, mali ste o ňu veľký záujem. O víťazovi rozhodla Redakčná rada a cena bude 

odovzdaná na chovateľskom dni v rámci Agrokomplexu. Fotografie si môžete pozrieť na poslednej strane časopisu.
Cenu získali:

I. miesto - Ing. Jozef Novotný 
II. miesto - SHR Angelovičová Martina

III. miesto - Rogus s.r.o. Trsťany

Oceneným srdečne blahoželáme!
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aj strukovinoobilné miešanky a porasty stru-
kovín.

Základom zimnej výživy je seno, ktoré do-
pĺňame kvalitnými silážami a senážami. Vhod-
ným doplnkovým krmivom je slama. Do kŕmnej 
dávky je dobré taktiež zaradiť rôzne druhy oko-
panín, ktoré skrmujeme v celom stave. Výborné 
uplatnenie našli aj cukrovarské rezky.

Kvalitné seno získavame dosušovaním 
v moderných senníkoch z predsušenej hmoty, 
obsah sušiny sa za slnečného počasia zvyšuje 
v hmote každou hodinou o 1,3%. Dobré krmivo 
z lúk by malo v sušine obsahovať aspoň 12-14% 
dusíkatých látok a 23.5% vlákniny. Najbohatšie 
na živiny, zvlášť na dusíkaté látky sú ďatelinové 
a lucernové sená, ktoré sú vhodné aj vo výkrme 
jahniat.

Za najvhodnejšie štádium vývoja trávneho 
porastu na silážovanie tráv môžeme považovať 
obdobie na konci steblovania alebo pred kvit-
nutím. Na výrobu siláže je potrebný obsah suši-
ny 28-35%, ktorý dosiahneme tak, že pokose-
ný trávny porast necháme zavädnúť. Správne 
vyrobená senáž príjemne vonia, má žltohnedú 
farbu a hruškovú arómu.

Slama obsahuje málo živín, má vysoký ob-
sah ťažkostráviteľnej vlákniny, jej skrmova-
nie vyvoláva pocit nasýtenosti, a preto ju do 
kŕmnej dávky zaraďujeme len v obmedzenom 
množstve. Podávanie slamy je nevyhnutné pri 
prechode na obdobie letného pasenia. V zime 
dopĺňame seno, predovšetkým pri skrmovaní 
šťavnatých a vodnatých krmív. Najnižšiu výživ-
nú hodnotu má ražná slama, a preto sa spolu 
so pšeničnou slamou využíva na podstielanie. 
Na kŕmenie využívame hodnotnejšie slamy ja-

rín, predovšetkým ovsenú, ale aj pšeničnú 
a jačmennú slamu. Pre ovce je najhod-

notnejšia slama strukovín, ale jej  
vyššie dávky spôsobujú zdravot-

né problémy.
 V zimnom období vo vý-

žive bahníc v laktácii využí-
vame kŕmne okopaniny. Sú 
šťavnaté, schutňujú  kŕmnu 
dávku, pôsobia dieteticky 

a obsahujú dostatok ľahkostráviteľných ener-
getických živín, ako sú škrob a cukor. Pre nízky 
obsah vápnika a fosforu sa doporučujú podávať 
minerálne lizy, poprípade vitamíno-minerál-
ne zmesi s vyšším obsahom vápnika a fosforu. 
V podávaných zmesiach musí byť nízka hladina 
medi, na čo sú predovšetkým jahňatá mimo-
riadne citlivé. 

Najviac zaraďovanou okopaninou je kŕmna 
repa, ktorá sa skrmuje celá v množstve 2-3 kg 
na dospelú bahnicu. Vhodnými krmivami pre 
kotné a dojčiace bahnice sú aj kŕmna mrkva, 
repné skrojky, zemiaky (1-1.5kg) a cukrovarské 
rezky. Všetky tieto uvedené krmivá nesmú byť 
nahnité, namrznuté, pretože by spôsobovali 
poruchy trávenia a zhoršovali by celkový zdra-
votný stav zvierat.  

Jadrové krmivá využívame predovšetkým 
pri odchove jahniat a bahniciam ich pridáva-
me len v niektorých štádiách reprodukčného 
cyklu, a to hlavne na začiatku a konci gravidity 
a na začiatku laktácie. U bahníc s dvojičkami 
v piatom mesiaci gravidity a na začiatku laktá-
cie môžeme bez problémov počítať až s dávkou 
1 kg jadrovej zmesi.

U bahníc ľahšieho úžitkového typu (50-60 
kg) s jedným jahňaťom je potreba krmív zhru-
ba o 20 % nižšia.

V zimnom období sa doporučuje u všetkých 
bahníc podávať ad libitne lúčne seno vo forme 
bufetov, ktoré sa nezaraďuje do výpočtu kŕm-
nej dávky. 

Výživa bahníc na začiatku laktácie je po-
dobná ako na konci gravidity, no do kŕmnej 
dávky sa snažíme ešte viacej zaraďovať šťav-

naté objemové krmivá (kukuričná siláž, kŕm-
na repa, cukrovarské rezky), ktoré ešte viac 
schutňujú kŕmnu dávku a zvyšujú príjem kr-
miva bahnicami. V kŕmnej dávke od ôsmeho 
týždňa laktácie postupne znižujeme množstvo 
jadrových krmív.

Z nenutričných faktorov majú na množstvo 
mlieka vplyv najmä počet narodených a dojče-
ných mláďat, plemeno, hmotnosť a vek bahnice.

Pri rovnakej výžive bahnice dojčiace dvojič-
ky produkujú počas prvých 6 týždňov laktácie o 
40% viac mlieka než bahnice s jedným jahňa-
ťom, bahnice s trojičkami produkujú o 10% viac 
než s dvojičkami. Po dvoch až troch mesiacoch 
sa pri dobrej výžive tieto rozdiely vyrovnávajú.

Vyššia hmotnosť bahníc má priaznivý vplyv 
na produkciu mlieka, a to aj v rámci toho istého 
plemena. Maximálna dojivosť u bahníc sa dosa-
huje na tretej laktácii a pokračuje len s veľmi 
miernym poklesom až do šiestej laktácie.

Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD. 
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava

Ing. Vladimír Stopka
MIKROP Slovensko, s.r.o. Poprad

Príklady kŕmnych dávok pre bahnice

4-5 mesiac kotnosti s dvoma plodmi, ťažší typ (70kg) 

A B C D

Kukuričná siláž 3 1.5 2 0

Ďatelinotrávna senáž 0 1.5 0 3

Seno trávne 0.6 0.5 0.6 0.4

Slama pšeničná 0.4 0.4 0.4 0.2

Repa kŕmna 0 0 2 0

Cukrovarské rezky 0 0 0 3

Jadrová zmes (BAK) 0.5 0.5 0.5 0.5

Zloženie jadrovej zmesi BAK (môžu byť viaceré 
modifikácie)

Otruby pšeničné 35 %

Jačmeň 20 %

Pšenica 16 %

Kukurica 12 %

Sójový extrahovaný šrot 12 %

Vitamíno-minerálna zmes 3 %

Vápenec kŕmny 1 %

Soľ kŕmna 1 %



V prípade produkcie mlieka resp. 
pre veľkosť vrhu sme za priemer po-
pulácie, resp. genetickú základňu 
zvolili rok 2000 (predtým to bol r. 
1993, v prípade veľkosti vrhu rok 
1991). Pri ukazovateli „hmotnosť 
jahniat pri odstave“ (HJPO), ktorý 
vyjadruje intenzitu rastu jahniat 
tvorí genetickú bázu pri všetkých 
plemenách a krížencoch dojných 
oviec, pri ktorých sa zisťuje hmot-
nosť pri odstave vo veku 40 – 70 dní 
rok 2000 a pri nedojných ovciach, 
t.j. špecializovaných mäsových ple-

menách a nedojných plemenách 
s kombinovanou úžitkovosťou, rok 
2003 (od tohto roku sa začala zis-
ťovať u jahniat hmotnosť vo veku 
80 – 120 dní). Pri odhade plemen-
ných hodnôt sa vychádza zo zázna-
mov o produkcii mlieka, veľkosti 
vrhu bahníc a hmotnosti jahniat zo 
všetkých šľachtiteľských, šľachti-
teľsko-experimentálnych a rozmno-
žovacích chovov, a to na základe 
výsledkov kontroly úžitkovosti PS SR 
š.p. Veľkosť vrhu a hmotnosť jahniat 
sa zisťuje od r. 1993 a produkcia 

a zloženie mlieka od r. 1995.
Pri odhade plemenných hod-

nôt čistokrvných oviec plemena 
cigája a zošľachtená valaška, čo sa 
týka produkcie mlieka, sa používa 
metodický postup BLUP-AM-TDM-
viacznakový individuálny model 
zvieraťa (z ang. Animal model 
– AM) s využitím kontrolných nádo-
jov (z angl. test day model – TDM). 
Pri odhade plemenných hodnôt 
pre produkciu mlieka ostatných 
čistokrvných plemien a krížencov 
sa používa jednoznakový model 

BLUP-AM, kde základom pre odhad 
plemenných hodnôt je skutočná 
produkcia mlieka (SPM) a v modeli 
je zohľadnený efekt združenej pre-
mennej stádo*rok, ďalej poradie 
laktácie, veľkosť vrhu, dĺžka dojnej 
periódy a interval medzi obahnením 
a 1. kontrolným meraním mlieka. 
Plemenné hodnoty vypočítané pre 
produkciu mlieka pomocou TDM sú 
plne zrovnateľné s modelom, v kto-
rom sa vychádza zo SPM. Plemenné 
hodnoty pre veľkosť vrhu oviec čis-
tokrvných plemien i krížencov sú vy-
počítané pomocou jednoznakového 
modelu BLUP-AM, v rámci ktorého 
je zohľadnený efekt združenej pre-
mennej stádo*rok a efekt veku ma-
tiek. Pri odhade plemenných hodnôt 
pre HJPO sa používa jednoznakový 
BLUP – AM, do ktorého je zahrnutý 
len priamy genetický efekt jedinca 

V roku 2006 resp. 2009 došlo k posledným zmenám v selekčných kritériách niektorých produkčných a re-
produkčných ukazovateľov oviec (mlieková úžitkovosť, plodnosť, intenzita rastu jahniat). Základom pre 
výber zvierat do plemenitby nie je nameraná úžitkovosť, ktorá je predovšetkým odrazom chovateľských 
podmienok, ale plemenná hodnota predstavujúca odhad genetického založenia zvieraťa, ktoré zviera dedí 
po rodičoch a ktoré môže preniesť na potomstvo. Vyjadruje sa ako kladné alebo záporné číslo, ktoré vy-
jadruje odchýlku vlastnosti od priemeru populácie, ktorú predstavujú zvieratá narodené v určitom roku 
(priemerná plemenná hodnota sa rovná 0). 

Plemenné hodnoty baranov a jariek 
odhadnuté metódou BLUP - animal model

ŠĽACHTENIE A PLEMENITBA
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Kedy začne rodiť pôda, ktorá bola dlho-
dobo podmáčaná či zatopená?

Na územiach, kde voda rýchlo ustúpila, 
sa pôda zregeneruje vcelku rýchlo. Sú však 
lokality, ktoré sú postihnuté veľmi silno. Nie 
som si istý, či sa z nich podarí ešte tohto roku 
urobiť naozaj celkom úrodnú pôdu. Tam, kde 
je na poliach 30-centimetrová vrstva bahna 
a orie sa iba do hĺbky 25 cm, nezostane nič 
iné, len odviezť bahno. Pripravujeme meto-
diku zúrodnenia zaplavených pôd, aby poľno-
hospodári vedeli, čo je v danej chvíli najlepšie 
urobiť. 

Farmárom vznikajú obrovské doplnkové 
náklady, ktoré spôsobila vyššia moc. Kto to 
zaplatí?

Zažili sme prírodnú katastrofu a odstra-
ňovanie jej dôsledkov by malo byť vecou celej 
spoločnosti. Často sa napríklad voda vypúš-
ťala do polí, aby sa ochránili mestá a obce. Po 
záplavách však vznikla na pôde nepriepustná 
vrstva hmoty, cez ktorú nemá voda kam pre-
chádzať. Farmárov nemožno ponechať sa-
mých na seba. 

Obrovské škody mohli byť vraj nižšie, 
keby sa hospodárilo na menších honoch 
s remízkami a pôdy sa hĺbkovo skyprovali. 
Môžu farmári významne znížiť ničiaci úči-
nok obrovských zrážok?

Čosi pravdy na tom bude. Zhruba na 800-
tisíc hektároch, teda jednej tretine výmery, 

je pôda veľmi zhutnená. V praxi to znamená 
zníženú priepustnosť vody. Keby ju farmári 
hĺbkovo kyprili, mohli by sme zachytiť v pôde 
o sto miliónov kubických metrov vody viac. 
Pokiaľ nezvýšime retenčnú, teda zadržiavaciu 
schopnosť pôdy, budeme boj s vodou prehrá-
vať. Voda nevsiakne do pôdy, ale po jej povr-
chu stečie do dedín a miest.

Nedoceňujú farmári riadne hĺbkové kyp-
renie?

Práveže veľmi dobre poznajú, koľko stojí. 
Je drahé a nemajú naň peniaze. Je to para-
doxné, ale jedným z protipovodňových opat-
rení by mali byť podpory nasmerované na 
hĺbkové kyprenie pôdy. Boj s vodou nemožno 
chápať ako boj proti vode, ale zároveň ako 
boj o vodu. Po záplavách prichádzajú obdobia 
sucha. Preto je nesmierne dôležité zadržať čo 
najviac vody v pôde.

Do roku 1990 sa na Slovensku zmelioro-
vali obrovské územia. Ako vlastne funguje 
odvodňovací systém?

Na Slovensku sa v minulosti uskutočnil ob-
rovský melioračný program. Pôda sa odvodni-
la na 425-tisíc hektároch a závlahy sa vybu-
dovali na 350-tisíc hektároch. Žiaľ, systém 
nefunguje, ako by mal. Až 60 percent závlah 
sa dnes z rôznych príčin nevyužíva. 

A čo odvodňovacia sústava, ktorú tvorí 
dovedna takmer šesťtisíc kilometrov kaná-

lov a spleť drenážnych rúrok v pôde? 
Systém ako celok je zanedbaný. Správca 

siete zápasí s obrovskými finančnými problé-
mami. Kanály sú porastené trávou, kríkmi a po 
posledných záplavách úplne zanesené. Na 
druhej strane, odvodňovací systém sťahoval 
prebytočnú vodu z polí, no určite nebol sta-
vaný na to, aby ochránil územie pred veľkou 
vodou. Ak však máme dostať vodu z polí, mu-
síme nájsť peniaze na to, ako dať do poriadku 
za miliardy vybudovanú odvodňovaciu sústa-
vu. Vyčistiť kanály, opraviť čerpacie stanice. 
A ešte na jednu vec by sme nemali zabudnúť.

Na akú?
Ak zaplavené pôdy opätovne nezúrodní-

me, minimálne dočasne nebudú spĺňať pod-
mienky na poberanie priamych platieb a ďal-
ších podpôr viazaných na pôdu. Iste, stalo sa 
to v dôsledku prírodnej katastrofy, ale musí-
me mať na pamäti, že pri vstupe do únie nám 
Brusel neuznal podpory pre 326-tisíc hek-
tárov pôdy, pretože boli zanedbané. Nielen 
roľníkov, ale všetkých, ktorí majú niečo do 
činenia s pôdou, čaká veľmi veľa práce. 

Profesor Pavol Bielek (64) je riaditeľom 
Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochra-
ny pôdy. Koordinoval viacero národných 
a medzinárodných projektov zameraných na 
ochranu pôdy. Prednáša na Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzite v Nitre a na Univerzi-
te Komenského v Bratislave.

Pravda,6.7.2010

Boj s vodou je súčasne boj o vodu



plemenná skupina: cigája

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 832   0,0790 122 0,1001

20 - 60% ** 1666   0,0195 245 0,0289

60 - 90% * 1249 - 0,0362 184 - 0,0239

90 - 100% - 417 - 0,1090 62 - 0,1068

plemenná skupina: charollais

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 14   0,0461 11   0,0602

20 - 60% ** 29 - 0,0047 23 - 0,0081

60 - 90% * 22 - 0,0285 18 - 0,0312

90 - 100% - 8 - 0,1005 6 - 0,0535

plemenná skupina: lacaune

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 96 - 0,0032 21 - 0,0008

20 - 60% ** 192 - 0,0532 42 - 0,0415

60 - 90% * 144 - 0,0870 32 - 0,0901

90 - 100% - 49 - 0,1735 11 - 0,1497

plemenná skupina: merino-krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 96   0,1026 7   0,1086

20 - 60% ** 193   0,0193 14   0,0348

60 - 90% * 145 - 0,0527 10 - 0,0173

90 - 100% - 49 - 0,1765 4 - 0,0686

plemenná skupina: romanovské

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 2   0,1831 0   0,0000

20 - 60% ** 4   0,1061 2   0,1884

60 - 90% * 3 - 0,0285 1   0,1264

90 - 100% - 1 - 0,0478 1 - 0,0478

plemenná skupina: východofrízske

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 14 - 0,0681 5 - 0,0579

20 - 60% ** 28 - 0,1206 10 - 0,1286

60 - 90% * 21 - 0,1770 8 - 0,1685

90 - 100% - 8 - 0,2543 3 - 0,2137

plemenná skupina: zošľachtená valaška-krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 237   0,0471 30   0,0811

20 - 60% ** 475 - 0,0243 60   0,0163

60 - 90% * 356 - 0,0778 45 - 0,0425

90 - 100% - 119 - 0,2016 15 - 0,1203

plemenná skupina: berrichone du cher

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 9   0,1055 7   0,0906

20 - 60% ** 19   0,0292 15 - 0,0078

60 - 90% * 14 - 0,0219 11 - 0,0293

90 - 100% - 5 - 0,0659 4 - 0,0993

plemenná skupina: cigája-krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 107   0,0899 21   0,1382

20 - 60% ** 216 - 0,0128 43   0,0558

60 - 90% * 162 - 0,0848 32 - 0,0221

90 - 100% - 54 - 0,1221 11 - 0,1019

plemenná skupina: ile de france

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 24   0,0906 18   0,1146

20 - 60% ** 50   0,0083 37   0,0143

60 - 90% * 37 - 0,0357 27 - 0,0418

90 - 100% - 13 - 0,0758 10 - 0,1346

plemenná skupina: merino

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 11   0,0739 4   0,0392

20 - 60% ** 22   0,0029 8 - 0,0243

60 - 90% * 17 - 0,0449 6 - 0,0778

90 - 100% - 6 - 0,0982 2 - 0,0984

plemenná skupina: oxford down

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 25   0,0850 5   0,0892

20 - 60% ** 50   0,0310 11   0,0508

60 - 90% * 37 - 0,0186 9   0,0124

90 - 100% - 13 - 0,1151 3 - 0,0300

plemenná skupina: suffolk

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 17   0,0616 13   0,0903

20 - 60% ** 35   0,0345 27   0,0294

60 - 90% * 27 - 0,0214 20 - 0,0214

90 - 100% - 9 - 0,0705 7 - 0,0561

plemenná skupina: zošľachtená valaška

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]
počet

PH veľkosť 

vrhu [ks]

0 - 20% *** 1093   0,0661 143   0,0863

20 - 60% ** 2186   0,0078 287   0,0273

60 - 90% * 1639 - 0,0373 215 - 0,0150

90 - 100% - 547 - 0,1354 72 - 0,0830

Hraničné limity plemenných hodnôt veľkosti vrhu pre rok 2010
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plemenná skupina: cigája

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 812   0,1689 122   0,2631

20 - 60% ** 1624 - 0,0469 245   0,0514

60 - 90% * 1218 - 0,2055 183 - 0,1556

90 - 100% - 406 - 0,6843 62 - 0,6732

plemenná skupina: charollais

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 14   0,7461 11   0,7272

20 - 60% ** 28   0,0574 22 - 0,0577

60 - 90% * 21 - 0,7226 17 - 0,8477

90 - 100% - 8 - 1,7621 6 - 2,3762

plemenná skupina: lacaune

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 95 - 0,0751 23 - 0,1080

20 - 60% ** 190 - 0,3615 46 - 0,3105

60 - 90% * 142 - 0,6630 34 - 0,6877

90 - 100% - 48 - 1,1956 12 - 1,2655

plemenná skupina: merino-krížence mäsového zamerania

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 47   2,7054 6   1,7847

20 - 60% ** 94   0,5306 14   0,5020

60 - 90% * 71 - 0,6176 10 - 1,0388

90 - 100% - 24 - 1,9786 4 - 3,7042

plemenná skupina: merino-krížence mliekového zamerania

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 48   0,3070 0 0,0000

20 - 60% ** 98 - 0,1813 0 0,0000

60 - 90% * 73 - 0,5240 0 0,0000

90 - 100% - 25 - 0,9622 0 0,0000

plemenná skupina: východofrízske

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 13   0,0674 5   0,1615

20 - 60% ** 27 - 0,1967 10 - 0,1467

60 - 90% * 20 - 0,5498 8 - 0,2828

90 - 100% - 7 - 0,7941 3 - 0,8384

plemenná skupina: zošľachtená valaška-krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 203   0,2283 30   0,2645

20 - 60% ** 406 - 0,0103 60   0,0306

60 - 90% * 304 - 0,2702 45 - 0,1915

90 - 100% - 102 - 0,9278 15 - 1,0393

plemenná skupina: berrichone du cher

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 9   1,3741 7   0,5526

20 - 60% ** 19   0,1509 15 - 0,4485

60 - 90% * 14 - 0,4970 11 - 0,8466

90 - 100% - 5 - 1,3221 4 - 1,2524

plemenná skupina: cigája-krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 69   0,3343 21   0,3029

20 - 60% ** 140 - 0,0772 42   0,0327

60 - 90% * 105 - 0,4170 31 - 0,3994

90 - 100% - 35 - 0,8436 11 - 0,9557

plemenná skupina: ile de france

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 24   0,6880 18   0,3845

20 - 60% ** 50 - 0,2380 37 - 0,3200

60 - 90% * 37 - 0,9526 28 - 1,0073

90 - 100% - 13 - 2,1028 10 - 2,1868

plemenná skupina: merino

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 9   1,4491 5   0,9931

20 - 60% ** 20   0,1464 10   0,0837

60 - 90% * 15 - 0,5502 7 - 0,8644

90 - 100% - 5 - 1,5376 3 - 1,1116

plemenná skupina: oxford down

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 24   1,2140 5   2,3868

20 - 60% ** 49   0,2044 11   0,6006

60 - 90% * 36 - 0,3019 9 - 0,2843

90 - 100% - 13 - 0,8521 3 - 0,6434

plemenná skupina: suffolk

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 16   0,7327 12   0,4530

20 - 60% ** 33 - 0,0622 26 - 0,3535

60 - 90% * 24 - 0,9572 19 - 0,9831

90 - 100% - 9 - 2,3156 7 - 2,2177

plemenná skupina: zošľachtená valaška

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 1081   0,1182 142   0,1314

20 - 60% ** 2164   0,0068 284   0,0003

60 - 90% * 1623 - 0,0841 213 - 0,1107

90 - 100% - 541 - 0,4605 71 - 0,4446

Hraničné limity plemenných hodnôt hmotnosti jahniat pri odstave pre rok 2010



a zohľadňovaný je efekt združenej 
premennej stádo*rok*obdobie, ďa-
lej veľkosť vrhu, z ktorého pochádza 
jedinec, pohlavie jahňaťa, vek mat-
ky a vek jahňaťa pri odstave.

Aká je interpretácia plemenných 
hodnôt? Ak má napríklad baran 
plemennú hodnotu pre produkciu 
mlieka +20 kg, znamená to, že jeho 
genetické založenie pre túto vlast-
nosť je o 20 kg vyššie než priemer 
plemena. Keďže potomstvo získava 
polovicu génov od otca a polovicu 
génov od matky, môže tento baran 
preniesť na svoje potomstvo gene-
tické zlepšenie produkcie mlieka 
+10 kg. Podobne je to aj pri veľkosti 
vrhu. Ak má napríklad baran ple-
mennú hodnotu +0,16 jahňaťa, po-

lovicu génov odovzdáva na potom-
stvo, čo sa v konečnom dôsledku 
prejaví tým, že potomstvo bude mať 
o 0,08 jahňaťa vyššiu veľkosť vrhu 
ako je priemer populácie (pleme-
na). Plemenné hodnoty vypočítané 
pre hmotnosť jahniat pri odstave 
sú uvádzané v kilogramoch. Ak má 
napríklad suffolský plemenný baran 
plemennú hodnotu +1,5 kg, zname-
ná to, že v priemere u potomstva po 
takomto baranovi bude hmotnosť vo 
veku 80 až 120 dní vyššia o 0,75 kg 
v porovnaní s priemerom populácie 
daného plemena. Je potrebné tiež 
upozorniť, že plemenné hodnoty pre 
HJPO pri dojných plemenách majú 
nižšie rozpätie vzhľadom k mladšie-
mu veku jahniat.

Hlavný význam genetického 
hodnotenia oviec na základe odha-
du plemenných hodnôt je v exakt-
nejšom vyjadrení potenciálnych 
genetických predispozícií jedincov 
pre produkciu mlieka, veľkosť vr-
hu a intenzitu rastu jahniat, čo je 
možné využiť v selekcii. Chovatelia 
by sa mali preto snažiť nakupovať 
a v plemenitbe prednostne používať 
plemenné zvieratá s najvyššími ple-
mennými hodnotami, čím sa urýchli 
genetický pokrok v rozhodujúcich 
produkčných ukazovateľoch v kon-
krétnom chove i v celej populácii 
chovaných oviec. Najväčšiu pozor-
nosť pri výbere zvierat na ďalší chov 
by mali chovatelia dojných oviec 
venovať plemenným hodnotám pre 
produkciu mlieka a veľkosť vrhu 
(majú najväčšiu ekonomickú váhu) 
a pri nedojných ovciach plemenným 
hodnotám pre veľkosť vrhu a hmot-
nosť jahniat pri odstave.

Nasledujúce tabuľky Vám uľahčia 
orientáciu v plemenných hodnotách 
baranov a jariek. Obsahujú hraničné 
limity plemenných hodnôt pre pro-
dukciu mlieka, veľkosť vrhu a hmot-

nosť jahniat pri odstave pre skupiny 
najlepších 20 % zvierat, 20,01-60 
%, 60,01-90 % a 90,01-100 % bara-
nov a jariek zotriedených podľa ich 
plemenných hodnôt pre produkciu 
mlieka, veľkosť vrhu resp. hmot-
nosť jahniat. Z hraničných hodnôt 
je zrejmé akú minimálnu plemennú 
hodnotu musí mať konkrétny baran 
resp. jarka, aby boli zaradené medzi 
20 % jedincov s najvyššou plemen-
nou hodnotou (s označením +++), 
do skupiny, kde je zaradených 20-
60 %  najlepších jedincov (s označe-
ním ++), atď.

Poznámka:  Bližšie informá-
cie o odhade plemenných hodnôt 
sa môžete dozvedieť na CVŽV Nit-
ra (doc. RNDr. M. Margetín, PhD.; 
032/6556911 a Ing. M. Oravcová, 
PhD., 037/6546378) PSSR, š.p. 
Bratislava (Ing. M. Rafajová, Ing. 
A. Machynová) a ZCHOK Banská Bys-
trica (Ing. J. Šutý, Ing. S. Reľovský).

Autor: Doc. RNDr. M. Margetín, PhD.
CVŽV Nitra, 

Ing. A. Machynová
PSSR, š.p.

plemenná skupina: cigája

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH produkcia 

mlieka [kg]
počet

PH produkcia 

mlieka [kg]

0 - 20% *** 550 19,85 122 25,47

20 - 60% ** 1102 6,13 245 11,37

60 - 90% * 826 -3,62 183 2,67

90 - 100% - 276 -18,86 62 -9,56

Hraničné limity plemenných 
hodnôt produkcie mlieka 
pre rok 2010

plemenná skupina: cigája- krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH produkcia 

mlieka [kg]
počet

PH produkcia 

mlieka [kg]

0 - 20% *** 67 16,33 21 16,99

20 - 60% ** 136 5,58 43 8,99

60 - 90% * 102 -1,20 32 1,94

90 - 100% - 34 -9,54 11 -3,61

plemenná skupina: lacaune

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH produkcia 

mlieka [kg]
počet

PH produkcia 

mlieka [kg]

0 - 20% *** 94 5,51 21 6,62

20 - 60% ** 189 0,59 42 1,75

60 - 90% * 142 -2,27 31 -1,24

90 - 100% - 48 -10,84 11 -5,81

plemenná skupina: zošľachtená valaška

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH produkcia 

mlieka [kg]
počet

PH produkcia 

mlieka [kg]

0 - 20% *** 803 8,51 143 12,52

20 - 60% ** 1606 2,60 287 5,54

60 - 90% * 1205 -1,61 215 1,52

90 - 100% - 402 -11,44 72 -8,53

plemenná skupina: východofrízske

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH produkcia 

mlieka [kg]
počet

PH produkcia 

mlieka [kg]

0 - 20% *** 14 19,20 5 17,24

20 - 60% ** 28 10,72 10 9,55

60 - 90% * 21 1,29 8 -3,36

90 - 100% - 8 -14,74 3 -7,22

plemenná skupina: zošľachtená valaška-krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH produkcia 

mlieka [kg]
počet

PH produkcia 

mlieka [kg]

0 - 20% *** 164 13,50 30 20,82

20 - 60% ** 328 6,06 60 8,15

60 - 90% * 246 -2,54 45 0,45

90 - 100% - 82 -22,94 15 -2,97

plemenná skupina: merino-krížence

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH produkcia 

mlieka [kg]
počet

PH produkcia 

mlieka [kg]

0 - 20% *** 20 4,99 0 0,00

20 - 60% ** 40 1,62 0 0,00

60 - 90% * 30 -1,51 0 0,00

90 - 100% - 11 -5,43 0 0,00
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Hraničné limity plemenných hodnôt hmotnosti jahniat pri odstave pre rok 2010

plemenná skupina: romanovské

zatriedenie jariek zatriedenie baranov

%

zatriedenie
hodnotenie počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]
počet

PH hmotnosť 

pri odstave [kg]

0 - 20% *** 2   0,0342 0 -

20 - 60% ** 4 - 0,0057 2   0,0186

60 - 90% * 3 - 0,0188 1 - 0,0501

90 - 100% - 1 - 0,0649 1 - 0,0736



Výberová komisia pracovala 
v zložení Ing. Jarmila Dúbravská, 
PhD., MVDr. Valerián Kvokačka, 
Ing. Martina Rafajová, Ing. Dušan 
Apolen, Doc. Ing. Egon Gyarmathy, 
Ing. Slavomír Reľovský a MVDr. 
Helena Chladná. Na jej čele stál 
predseda Doc. RNDr. Milan Mar-
getin, PhD. Úlohy zapisovateľov 
sa  zhostili Ing. Július Šutý a Ing. 
Radovan Drozd. Komisia zhodno-
tila a vyselektovala predvedené 
barany z hľadiska ich exteriéro-
vých znakov, sortimentu a cha-
rakteru vlny. Preverované zvieratá 
na potešenie komisie i účastníkov 
trhu úspešne spĺňali požadované 
kritériá a ukazovatele pri ich ra-
dení do príslušných hodnotiacich 
tried. Dôkazom toho je aj fakt, že 
z celkového počtu zvierat komisia 
nakoniec vyradila len 5 baranov. 

Najúspešnejším baranom na 
nákupnom trhu sa po vyhodnotení 
stal baran plemena  berrichone du 
cher, katalógové č. 2, číslo v  CE-
HZ 148 37 16, línie LEJUS. Majiteľ 
zvieraťa z  f irmy Keľo a synovia, 
s.r.o., Veľké Teriakovce (okr. Ri-
mavská Sobota) si prvú cenu pre-
vzal z rúk predsedu Predstavenstva 
ZCHOK na Slovensku - družstvo 
Ing. Igora Nemčoka. Víťazný baran 
sa vyznačuje vysokou plodnosťou 
a intenzitou rastu, a tak z hľadiska 
vynikajúcej genetickej predispozí-
cie bude pre slovenské ovčiarske 
chovy žiadaným prínosom. Víťaz 
sa verejne predstaví aj na XXXVII. 
ročníku medzinárodnej výstavy 
Agrokomplex v Nitre. Druhým naj-
lepším baranom spomedzi hodno-
tených zvierat bol baran plemena 
merino, katalógové č. 149, číslo 
CEHZ 137 22 93, línie FLORIAN. Na 
treťom mieste sa umiestnil baran 
plemena suffolk, katalógové č. 
197, číslo CEHZ 137 22 72, línie 
HALMA. Obidva nižšie umiestnené 
barany pochádzajú z Agrodružstva 
Turňa z Turne nad Bodvou. 

Spoločnosť Agro Hosťovce so 
svojimi plemennými baranmi ox-
ford down absentovala na trhu. 

Tieto zvieratá posúdila komisia na 
chove v domovskej maštali f irmy 
v predstihu ešte pred samotným 
nákupným trhom v Pleši. (Tab.2) 

Na nákupnom trhu sa predvied-
li súkromní chovatelia aj organizá-
cie s tým najlepším, čím v podobe 
kvalitných plemenných baranov 
mäsových plemien vo svojich ko-
šiaroch disponujú. Odborná ko-
misia tak mala možnosť posúdiť 
a porovnať úroveň baranov v rámci 
jednotlivých chovov a zároveň po-
radiť, akým smerom sa majú cho-
vatelia uberať, aby sa vyvarovali 
prípadným nedostatkom a rozvíjali 
prednosti vo svojich stádach. Ma-
jitelia na trhu predviedli zvieratá, 
ktoré boli poväčšine zatriedené do 
I. a II. rizikovej skupiny podľa ge-
notypizácie na scrapie, čo svedčí 
o kvalitnej agroveterinárnej sta-
rostlivosti a dôkladnej prevencii 
v chovoch. Základnou devízou kaž-
dého stáda je dokonalý zdravotný 
stav jedincov, a preto treba oceniť 
zodpovedný prístup chovateľov 
k nákazlivým chorobám oviec. 

Okrem hodnotenia baranov sa 
v Pleši predstavil aj detský folklór-
ny súbor, ktorý sa kultúrnou vlož-
kou na nákupnom trhu postaral 
o príjemnú atmosféru a dobrú ná-
ladu zúčastnených. 

Je nám príjemnou povinnosťou 
srdečne zablahoželať chovate-
ľom ocenených baranov a vyjadriť 

veľkú vďaku hodnotiacej komisii 
v mene členov Zväzu chovateľov 
oviec a kôz na Slovensku a zároveň 
všetkým zúčastneným zapriať ve-
ľa chovateľských úspechov. Oso-
bitne sa chceme poďakovať Ing. 
Júliusovi Šándorovi za bezchybné 
zvládnutie organizácie a sprístup-
nenie priestorov pre usporiadanie 
nákupného trhu a v neposlednom 
rade aj účastníkom za akceptova-
nie víkendového termínu akcie.  

Autor a snímky: 
Ing. Stanislava Romaňáková

ZCHOK na Slovensku-družstvo

Obec Pleš v lučeneckom okrese sa každoročne stáva miestom konania nákupných trhov baranov mäsových ple-
mien. V priestoroch patriacich spoločnosti SS Group sa 8. mája 2010 dokopy predviedlo až 177 ks zvierat. Majite-
lia už tradične priviezli niekoľko plemien, pričom medzi najviac zastúpené patrili barany plemien suffolk, ile de 
france, merino, berrichone du cher či laucane, avšak zaujali aj zošľachtené valašky a askánske merino. Na vydare-
nú chovateľsko-hodnotiacu akciu prišlo prezentovať svoje zvieratá osem individuálnych chovateľov. (Tab. 1)

Z ČINNOSTI ZVÄZU

V Pleši po roku opäť nákupný trh baranov 
mäsových plemien

Tabuľka 1: Vyhodnotenie nákupného trhu baranov 08. 06. 2010 v Pleši

Chovateľ Plemeno
Počet

 prihl.

Počet

predv.

Počet zaradených do

ER   EA   EB   I  II

Celkom

Zarad.

Počet

vyrad.

MVDr. Dušan Antalík Akánske merino 1 1  0    1    0   0   0 1 0

Štefan Csank Charollaise 15 13  3    6    2   0   0 11 2

Peter Borbás Suffolk 14 14  0    9    3   2   0 14 0

Vladimír Murín Zošľachtená valaška 3 3  0    2    1   0   0 3 0

Vladimír Murín ZV x LC x VF 3 3  1    1    0   0   0 2 1

Keľo a synovia s.r.o. Berrichone du cher 23 19  3    5   11   0   0 19 0

Keľo a synovia s.r.o. Ile de france 28 25  4    14   6   1   0 25 0

Keľo a synovia s.r.o. Lacaune 17 17  1    12   3   1   0 17   0

Agrofarma Šándor Pleš Ile de france 29 29  4    16   8   0   0 28 1

Agrofarma Šándor Pleš Suffolk 15 15  0    10   5   0   0 15  0

Agrodružstvo Turňa Merino 18 18  2     6   7   2   0 17 1

Agrodružstvo Turňa Suffolk 5 4  2     2   0   0   0 4 0

Rimava s.r.o. Jesenské Merino 3 3  0     2   1   0   0 3 0

Rimava s.r.o. Jesenské M x IF 15 13  0     5   5   3   0 13 0

Celkom za NT 189 177  20    91  52  9   0 172 5

Tabuľka 2: Hodnotenie baranov u chovateľa Agro Hosťovce

Chovateľ Plemeno
Počet

prihl.

Počet

predv.

Počet zaradených do

ER   EA   EB   I  II

Celkom

Zarad.

Počet

vyrad.

Agro Hosťovce s.r.o. Oxford down 18 16  1    4    8   0   0 13 3

Celkom 18 16  1    4    8   0   0 13 3

Šampión NT

Chov oviec a kôz 2/201010
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VÝSLEDKY CHOVU

V roku 2009, tak ako po iné roky sa robila kon-
trola mliekovej úžitkovosti /ďalej KMU/ u oviec 
mliekového typu plemena lacaune a VF, u členov 
Slovenského zväzu chovateľov /ďalej SZCH/, ktorí 
sú cez túto organizáciu zapojení do kontroly úžit-
kovosti /ďalej KU/. Táto sa robila už len u 6 cho-
vateľov a bolo do nej zapojených celkove 46 oviec, 
z čoho 43 v ŠCH a 3 ovce v RCH. Jednotliví chovate-
lia chovajú od 1 do 24 oviec. Pritom sa dole nižšie 
uvedené chovy delia na tzv. šľachtiteľské chovy 
/ďalej ŠCH/ a rozmnožovacie chovy /ďalej RCH/, 
pričom len chovy so štatútom ŠCH môžu produkovať 
samčí, ako aj samičí plemenný materiál a RCH len 
samičí materiál. Vyškolení „dôverníci“ u chovateľov 
počas laktácie odoberú 4 x vzorky mlieka a zmerajú 
celkovú produkciu mlieka, keď prvý odber sa vykoná 
v čase od 40 do 70 dňa po obahnení prvej ovce v da-
nom stáde. Pri viac početnom stáde, aby dôverník 
mohol odobrať mlieko od všetkých oviec, resp. od 
väčšiny z nich, musí chovateľ zabezpečiť prejavenie 
ruje a následne aj potom kotenie oviec tak, aby od 
okotenia nebol väčší rozdiel, ako je hore vyššie uve-
dený časový úsek. Vyvolanie ruje do značnej miery 
závisí od prírodných podmienok. Avšak túto je mož-
né ovplyvniť aj chovateľskými spôsobmi, keď zviera-
tám doprajeme spásať pasienky s vysokým obsahom 
bielkovín, ako aj podávaním naklíčeného obilia, 
resp. rôznych kŕmnych zmesí aspoň 4 až 5 týždňov 
pred predpokladaným, pripúšťaním oviec.

Podľa zásad prijatých pre výkon KMU sa u oviec 
odber mlieka vykonáva minimálne počas 2 laktácií 
a prepočíta sa na tzv. normovanú dojnú periódu, 

teda na 150 dní, pričom tento prepočet sa vykazu-
je na 3 laktáciu. Ako je všeobecne známe, vzorky 
mlieka sa posielajú do ÚPZ Žilina PS SR, š.p., kde sa 
stanovuje obsah tuku, bielkovín a laktózy v kilogra-
moch a v percentách. Tieto údaje sú veľmi dôležité, 
pretože chovateľ má hodnoverný doklad a zároveň 
aj prehľad, nielen o úžitkovosti jednotlivých zvie-
rat, ale aj údaje o najdôležitejších zložkách mlieka. 
Tieto ukazovatele sú do značnej miery geneticky 
podmienené, ale je ich možné ovplyvňovať aj krmi-
vom. Je želateľné, aby obsah bielkovín a tuku do-
sahoval hodnotu 3 % a viac. Ak ovečky nedosahujú 
požadované hodnoty, je potrebné zakúpiť plemen-
ného barana, ktorého matka dosahuje minimálne 
uvedené kritéria. Má to veľký význam aj z hľadiska 
spracovania mlieka na mliečne výrobky, napr. syr, 
pretože mlieka s vyšším obsahom tuku treba na pro-
dukciu kg syra menej.

V tabuľke č. 1 uvádzame dosiahnutú  priemernú 
produkciu mlieka v l za dojnú periódu, ako aj pro-
dukciu za normovanú dojnú periódu v prepočte na 
3 laktáciu.

U oviec plemena lacaune pod označením obce 
Valča sú uvedené aj výsledky viacerých chovateľov 
v oblasti Turca a u oviec VF plemena v obci Železník 
je taká istá situácia.

U chovateľov plemena lacaune v ŠCH vo Valči sa 
dosiahla priem. produkcia mlieka 264,77 l za dojnú 
periódu. V produkcii za normovanú periódu prepočí-
tanú na 3. laktáciu sa dosiahli nasledovné hodnoty:  
tuk 15,92 kg a 5,82 %, bielkovina 14,04 kg a 5,13 
%, laktóza 13,50 kg a 4,94 %. Najvyššiu produkciu 
mlieka za dojnú periódu v prepočte na 3 laktáciu 
dosiahla ovca 613 - 636404, ktorá nadojila 378,68 l 
mlieka na 2 laktácii s obsahom tuku 26,55 kg, biel-
kovín 21,09 kg a laktózy 18,14 kg. O niečo menej 
nadojila ovca 816 - 1194709, keď vyprodukovala 
377,26 l mlieka s obsahom tuku 26,30 kg, bielko-
vín 21,50 kg a laktózy 17,50 kg. Pričom z 24 oviec 
nadojilo v prepočte na 3 laktáciu 8 oviec nad 300 l 
a 8 oviec z uvedeného počtu viac ako 200 l.

U VF oviec sa dosiahli v 39 laktáciách v ŠCH na-
sledovné priem. hodnoty v prepočte na 3 laktáciu: 
273,79 l mlieka, pričom  priem. hodnoty v zložiek 
mlieka boli nasledovné: tuk -  15,92 kg a 5,82 %, 
bielkovina 14,04 kg a 5,13 %, laktóza 13,50 kg 
a 4,94 %. U chovateľa s najväčším počtom VF oviec 
Ing. J. Kováča, u ktorého sa brali vzorky mlieka 
u 24 oviec sa potvrdila tiež dobrá úžitkovosť /mlie-
ko 267,38 l, tuk 15,50 kg a 5,79 %, bielkovina 
13,96 kg a 5,22 %, laktóza 13,56 kg a 5,07  %/.  
Aj u ostatných chovateľov sa dosiahli dobré výsled-
ky, aj keď rozdiel v priem. produkcii mlieka, medzi 
najvyššou a najnižšou dosiahnutou hodnotu  bol 
26,34 l. U tohto chovateľa 3 ovce nadojili viac ako 
300 l počas laktácie, pričom ovca 501 - 65931 vypro-
dukovala 370,24 l mlieka s obsahom tuku 20,59 kg, 
bielkovín 19,03 kg, laktózy 18,96 kg. Z uvedeného 
počtu, teda 24 oviec len jedna ovca mala produkciu 
mlieka pod 200 l /198,22 l/. V miestnej organizácii 
Železník dosiahli, ako je vidieť z tabuľky, tiež veľmi 
dobrú mliekovú úžitkovosť, pričom najvyššia pro-
dukcia bola 318,50 l u ovci č. 711 – 1004807.

V závere snáď len toľko, je nesmierna škoda, 
že na našom vidieku upadá chov hospodárskych 
zvierat u tzv. drobnochovateľov, najmä čo sa týka 
ovečiek, resp. kozičiek. Tieto zvieratá spotrebujú 
jednak menšie množstvá objemového, ako aj jadro-
vého krmiva, vyžadujú menšie ustajňovacie priesto-
ry a zároveň poskytujú pri dobrom kŕmení veľmi 
dobrú úžitkovosť vo forme mlieka, mäsa, prípadne 
aj hnoja. SR od EU na obdobie rokov 2007 až 2013 
má prisľúbené viac miliónov € na rozvoj vidieka. 
Myslíme si, že s určitou nemalou časťou z  uvede-
ných prostriedkov, by sa malo počítať na rozšírenie 
stavov zvierat u drobnochovateľov. Je len samo-
zrejme, že by s tým súvisel aj vzostup počtu chova-
teľov, ktorí v minulosti z rôznych príčin, ale najmä 
k vôli legislatíve prestali zvieratá chovať. Určite by 
to však pomohlo obnoviť v súčasnosti značne zane-
dbané trávne porasty a tým aj celkový ráz vidieckej 
krajiny.

Zhodnotenie kontroly mliekovej úžitkovosti 
oviec u členov SZCH za rok 2009

Egon Gyarmathy1

Jarmila Dubravská2

Andrej Čopík3

Miroslava Gálisová4

1emeritný docent, SPU, KŠZ, Nitra, 
2MP SR, Bratislava
3SPU, KHaMHZ FAPZ, Nitra 
4SPU, KŠZ FAPZ, Nitra 

VÝSLEDKY KONTROLY MLIEKOVEJ ÚŽITKOVOSTI OVIEC ZA ROK 2009 ZA NORMOVANÚ DOJNÚ PERIÓDU(150 DNÍ) PREPO ÍTANÚ NA 3.LAKTÁCIU 

Výkon kontroly úžitkovosti Slovenský zväz chovate ov
  Š ACHTITE SKÉ CHOVY

                                                        Všetky    Normované laktácie       Mlieko       Tuk         Bielkovina       Laktóza
  KrOk Podn Sta   Názov                        Plemeno   lakt.  Mlieko  Tuk  Biel. Lakt.    lit.     kg     %       kg     %     kg     %

  506 839 905  Val a                           LC           24     21    21    21    21   264,77   19,18   7.28   15.09   5.75    12,50   4,70
  Priemerné hodnoty za plemeno :               LC           24     21    21    21    21   264,77   19,18   7,28   15,09   5,75    12,50   4,70 

  612 201 001  Jozef Ková , Žarnovica - Huta   VF           24     24    24    24    24   267,38   15,50   5,79   13,96   5,22   13,56   5,07 
  506 839 903  SZCH Val a - Bernát             VF            6      3     3     3     3   263,63   15,53   5,92   14,01   5,33   12,75   4,84
  712 101 001  Miestna organiz. SZCH Železník  VF            9      8     8     8     8   289,97   16,02   5,53   14,20   4,89   13,70   4,73
  712 102 002  SHR -Rubis Jaroslav, Železník   VF            4      4     4     4     4   287,51   18,58   6,47   14,22   4,95   13,31   4,63
  Priemerné hodnoty za plemeno :               VF           43     39    39    39    39   273,79   15,92   5,82   14,04   5,13   13,50   4,94 

  ROZMNOŽOVACIE CHOVY

                                                        Všetky    Normované laktácie       Mlieko       Tuk         Bielkovina       Laktóza
  KrOk Podn Sta   Názov                        Plemeno   lakt.  Mlieko  Tuk  Biel. Lakt.    lit.     kg     %       kg     %     kg     %

  613 017 002  Pavol Rajchman                  VF            1      1     1     1     1   218,89   11,51   5,26   9,98   4,56  10,99   5,02
  Priemerné hodnoty za plemeno :               VF            1      1     1     1     1   218,89   11,51   5,26   9,98   4,56  10,99   5,02 

 613 017 002 Pavol Rajchman Lc 1 1 1 1 1 175,03 12,64 7,22 8,82 5,04 7,98 4,56
Priemerné hodnoty za plemeno :               Lc            1      1     1     1     1    175,03   12,64   7,22   8,82   5,04  7,98   4,56



Už tretí rok ich predaj stagnuje. Chovatelia 
v prevažnej miere siahajú po starších baranoch, 
ktorí pôsobili v minulosti v iných chovoch, pre 
ich nižšiu cenu. V tomto prípade nerozhodu-
je ich plemenná hodnota, ani ich zdravotná 
spôsobilosť, ale skôr dodržanie požadovaného 
pomeru pohlavia. V úžitkových chovoch je do-
poručený pomer 1:40 ťažko dodržateľný. Teda 
ako správne postupovať pri výbere plemenníka 
do chovu? V prvom rade musí chovateľ vedieť 
na základe svojich chovateľských cieľov určiť, 
aké plemeno bude vo svojom stáde využívať. To 
znamená či pôjde cestou čistokrvnej plemenit-
by, alebo bude využívať výsledky heterózneho 
efektu pri medziplemennom krížení. Dostupná 
odborná literatúra sa viac prikláňa k čistokrvnej 
plemenitbe z pohľadu očakávaného výsledku. Pri 
medziplemennom krížení sa v F1 generácii oča-
káva heterózny efekt, ale v ďalších generáciách 
nesprávnym výberom môže nastať aj zhoršenie 
úžitkových vlastností. 

V kontrole úžitkovosti boli zapojené aj stáda 
plemena Merino ako aj Cigája, v ktorých sa vy-
konávalo prevodné kríženie na plemeno Lacaune 
s rôznym podielom zošľachťovacej krvi. Výsledky 
KÚ sú uvedené v ročenke „Výsledky kontroly úžit-
kovosti oviec a kôz“. Chovateľ musí pri výbere 
zohľadniť aj pôvod už využívaných a novo zarade-
ných plemenných baranov, tak aby predišiel ne-
žiaducej príbuzenskej plemenitbe. Pri študovaní 
rodokmeňov plemenných baranov sa odporúča 

všímať si najmä spoločných predkov. Predpokladá 
sa, že až zvieratá v piatej generácii nie sú príbuz-
né. Tejto skutočnosti veľa chovateľov nevenuje 
patričnú pozornosť. Nekontrolovaná príbuzenská 
plemenitba zvyšuje prejav niežadúcich – škodli-
vých vlôh, to znamená zníženie životaschopnosti 
až degenerovanie potomstva, zníženie vzrastu 
zvierat, oslabenie konštitúcie, zníženie plodnos-
ti až neplodnosť, zvýšenie percenta mŕtvo naro-
dených mláďat a mláďat embryonálnej až post 
embryonálnej mortality a tým následné zníženie 
úrovne produkčných a reprodukčných vlastnosti, 
zníženie intenzity rastu a nižšieho využitia živín 
z krmiva. Nezanedbateľná je aj plemenná hod-
nota plemenníka. V súčasnosti sa stanovuje pre 
reprodukčné vlastnosti ako aj prírastok a mlie-
kovú úžitkovosť. Správnym výberom plemenníka 
sa urýchli genetický pokrok najmä v úžitkových 
stádach. Uvedené znaky sa sledujú vo všetkých 
šľachtiteľských chovoch ako aj dedičnosť zdravia. 
Pre zaujímavosť uvediem hodnoty koeficientov 
dedičnosti pre ukazovatele mäsovej úžitkovosti: 
hmotnosť pri uliahnutí 0,06 až 0,72, hmotnosť 
pri odstave 0,04 až 0,77, hmotnosť v neskoršom 
veku 0,07 až 0,59, priemerné denné prírast-
ky 0,10 až 0,60, hrúbka chrbtového tuku 0,27, 
hmotnosť MLD 0,40, plocha MLD 0,15 až 0,51, 
dojnosť 0,25 až 0,35. Ďalej musí chovateľ na zá-
klade fyziologických požiadaviek oviec zabezpečiť 
dostatočný počet baranov. Ak vieme, že ruja sa 
opakuje každých 17 dní, pričom ruja trvá 1 až 1 

a pol dňa. Tvorba spermatu baranov trvá šesť až 
osem týždňov. Pred pripúšťaním je nutné urobiť 
dôkladnú prehliadku zdravotného stavu baranov 
– kontrola pohlavných orgánov (semenníky – ich 
veľkosť a symetria). Pokiaľ sa u barana vyskytla 
porucha zdravotného stavu s prejavom zvýšenej 
teploty za posledných osem týždňov, je nutné 
zviera z plemenitby vyradiť. Takýto baran sa môže 
použiť ku konci sezóny na doskok. Pre zabezpeče-
nie oplodnenia bahníc sa pri háremovom spôsobe 
pripúšťania odporúča na mladého barana 20 až 
30 bahníc, na staršieho barana 30 až 50 bahníc. 
Pri pripúšťaní na voľno sa na mladého barana 
počíta 15 až 20 oviec a na staršieho barana až 
30 bahníc. Uvedené pomery vychádzajú z toho, 
že mladý baran kryje na deň 2 až 3 ovce a starší 
baran 5 až 6 bahníc za týždeň je to 12 až 20 sa-
míc. A nakoniec ešte pár chovateľských rád: Ruju 
ovplyvňuje aj mesiac, barany častejšie skáču pri 
splne a je aj väčšie oplodnenosť, veľkosť skupiny 
bahníc na jedného barana sa utvára podľa terénu 
pastviny, jeho veľkosti a kvalite pastvy. Pre mäso-
vé plemena je nevhodný veľmi členitý terén.  

Autori: 
Ing. Pavol Greš,

MVDr. Peter Holakovský

Použitá literatúra: 
doc. Ing. Michal Gavalier, doc. Ing. Margita Ryban-
ská: Šľachtenie hospodárskych zvierat, 2000
Ing. R. Loučka: Ovčákuv rok VII, Náš chov 
10/2006
Šereda L. : Progresivní metody plemenárske prá-
ce, Praha 1977
Šiler-Váchal-Vinš: Dedičnosť v chovatelské praxi, 
Praha, 1965
Nový J. a kolektív: Genetické aspekty intenzifiká-
cie živočíšnej výroby, Bratislava 1981
Stahl W., Rasch D., Šiler R., Váchal J.: Genetika 
populací v chovu zvírat, Praha 1970

Pomaly sa blíži pripúšťacia sezóna v chove oviec a s ňou aj príprava a výber zvierat do repro-
dukcie. Tento výber sa robí na základe krátkodobých alebo dlhodobých chovateľských cieľov. 
V súčasnosti sa chovatelia zameriavajú na mliekovú úžitkovosti prípadne na produkciu veľko-
nočných resp. vianočných jahniat. Ich zámer v prevažnej miere ovplyvňuje ekonomika, čo sa 
odzrkadľuje najmä pri nákupe plemenných baranov.

 

PLEMENITBA

Pripúšťacia sezóna sa blíži!

Písmo:
Typ písma: Courier New (Courier New CE)
Veľkosť písma: 12
Zarovnanie písma: vľavo
Nastavenie stránky (Soubor – Vzhled stránky)
Nahoře: 2,8 cm
Dole: 2,8 cm
Vlevo: 2,8 cm
Vpravo: 2,8 cm
Ostatné nastavenia zostávajú.
Nastavenie odstavca (Formát – Odstavec)
Speciální: první řádek
O kolik: 0,45 cm
Ostané nastavenia zostávajú.
Delenie slov sa úplne vypína.
Zásady písania textov vo Worde.

-  nezarovnávať text, v texte používať iba jednu medzeru, ktorá patrí aj 
za interpunkčné znamienka, nepoužívať pevné riadky (zakončené ente-
rom), enter používať v prípadoch, keď chceme oddeliť nadpis od textu 

(za nadpisom, na konci odstavca).
-  titulky a medzititulky písať zásadne malými písmenami. Výnimku tvoria 

materiály, kde vyslovene majú byť niektoré pasáže verzalom (reklamy 
a pod.).

-  tabuľky dávať na koniec textu. Musia mať svoj názov alebo označenie 
(napr. Tab.č.1), v druhom prípade má byť na ňu odvolanie v texte.
Rozsah:

-  jedna strana v časopise sa rovná trom stranám písaným podľa hore uve-
deného nastavenia.

-  na základe predpísaného nastavenia rozsah práce maximálne 6 strán, čo 
predstavuje 2 strany v časopise.

-  v prípade tabuliek, grafov a fotografii, treba príslušný počet riadkov od-
rátať (napr.: 1 fotografia 25 riadkov)
Prílohy:

-  fotografie je najlepšie posielať v originály
-  fotografie v elektronickej forme (jpg, pdf, min. 250 kB) poslať v osobit-

nom súbore (nevkladať do Wordu)
-  tabuľky v MS Word alebo MS Excel
-  grafy najlepšie MS Excel

Chcete napísať príspevok do nášho časopisu? Chcete vyjadriť svoj názor, pochváliť sa svojimi 
úspechmi, posťažovať si na nedostatky,... Napíšte nám. Uverejnenie príspevku urýchlite a nám 
zjednodušíte prácu ak budete postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:
Nastavenie Microsoft Word pre písanie článkov.

Chov oviec a kôz 2/201012
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Dňa 19.5.2010 sa uskutočnil v poradí druhý 
nákupný trh na plemenné barany v tomto roku 
v priestoroch tržnice CVŽV, Účelové hospodár-
stvo Trenčianska Teplá. 

Úvodné slovo k otvoreniu nákupného trhu 
predniesol zastupujúci predseda Výberovej ko-
misie pre chov oviec a kôz pri MP SR doc. RNDr. 
Milan Margetín, PhD., privítal zástupcov MP SR 
a členov Výberovej komisie pre ovce pri MP SR 
a všetkých prítomných chovateľov. Predstavil 
komisiu, ktorú menoval na hodnotenie bara-
nov a oboznámil chovateľov s organizačným 
zabezpečením trhu.

O 9.30 hod. komisia v zložení doc. Ing. 
Egon Gyarmathy,CSc ( predseda hodnotiacej 
komisie ),Peter Vároš (PS SR, š.p., RS Žilina), 
MVDR. Viera Bartošová (RVPS Trenčín),Ing. 

Rudolf Bobček(PD Sklabiňa), Ing. Jarmila 
Dúbravská, PhD.(MP SR), doc. RNDr. Milan 
Margetín, PhD., Ing. Július Šutý (ZCHOK)  za-
čala hodnotenie predvedených plemenných 
baranov. Za zapisovateľov boli menovaní Ing. 
Július Šutý(ZCHOK na Slovensku) a p. Stanislav 
Gago (PS SR, š.p.). Na hodnotenie boli pred-
vedené plemenné barany chovateľa CVŽV ÚH 
Trenčianska Teplá. Hodnotené boli plemenné 
barany plemien  lacaune, zošľachtená valaška, 
cigája a krížence zošľachtenej valašky a cigáje 
s rôznymi podielmi krvi mliekových plemien.  

Záverom hodnotenia bolo vyhlásenie víťaza 
nákupného trhu. Hodnotiaca komisia vyhlásila 
za víťaza nákupného trhu v Trenčianskej Teplej 
za rok 2010 plemenného barana číslo katalógu 
25, kríženca plemien lacaune a východofrízske 

(50%),línia Walentín, výsledná trieda ER, ge-
notyp ARR/ARR. Ocenenie víťaza nákupného 
trhu z rúk predsedu predstavenstva ZCHOK 
Ing. Igora Nemčoka prevzal zástupca riaditeľa 
CVŽV Nitra Ing. Vlastimil Synak. Súčasne bol 
požiadaný o predvedenie víťazného barana na 
výstave AGROKOMPLEX 2010. 

Na záver chceme poďakovať prenajímate-
ľovi tržnice CVŽV ÚH Trenčianska Teplá, že na-
priek nepriaznivému počasiu dokázali priebeh 
nákupného trhu veľmi dobre technicky zabez-
pečiť. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky 
hodnotenia baranov. 

Autor článku: Ing. Július Šutý 
( ZCHOK na Slovensku – družstvo)

Vyhodnotenie nákupného trhu na plemenné 
barany v Trenčianskej Teplej

Predám tohtoročné plemenné barany 
LACAUNE s preukazom pôvodu.

Roziak Jaroslav, Zvolen, 0908502288 
alebo 045/533208.

Predám VF plemenných baranov linie 
Walentin a Wous, genotypy R1, R2. Ce-
na podľa triedy a genotypu. Odber po NT 
na mladé barany koncom augusta. Tel.: 
0905503822

Vyhodnotenie nákupného trhu

Miesto NT: CVŽV ÚH Trenčianska Teplá                                                            Dátum NT: 19. 05. 2010

Ident. stáda
Počet 
prihl.

Počet
predv.

Počet zaradených do Celkom
zarad.

Počet
vyrad.ER EA EB I II

309 381 060 14 14 2 10 1 0 0 13 1

309 381 061  9 8 3 4 1 0 0 8 0

309 381 064  9 8 1 4 3 0 0 8 0

309 381 065  1 1 0 0 1 0 0 1 0

309 381 201 16 16 5 7 3 1 0 16 0

Celkom za NT 49 47 11 25 9 1 0 46 1

Hodnotenie na stoleHodnotenie na stole Ing. Nemčok blahoželá zástupcovi riaditeľky CVŽV Nitra Ing. SynakoviIng. Nemčok blahoželá zástupcovi riaditeľky CVŽV Nitra Ing. Synakovi

Výberová komisiaVýberová komisia Šampión NTŠampión NT



Ekonomická váha produkcie 
mlieka

Výpočet ekonomických váh dáva 
odpoveď na tieto otázky. Ekonomic-
ká váha ukazovateľa udáva, o koľ-
ko sa zmení (zlepší alebo zhorší) 
ekonomický výsledok chovu, ak sa 
šľachtením hodnota ukazovateľa 
zvýši o jednu jednotku. Napríklad, 
aký efekt dosiahne chovateľ, ak zvý-
ši produkciu mlieka bahníc o 1 kg? 
Pri našich dojných plemenách oviec 
- zošľachtená valaška a cigája, je 
to zisk 0,951 až 1,013 € na bahnicu 
a rok (tabuľka 1). Uvedený eko-
nomický efekt z vyššej produkcie 
mlieka je ovplyvnený zmenou tržieb 
ako aj nákladov. Pri vyššej produkcii 
mlieka sú zohľadnené predovšetkým 
tržby z predaja 1 kg mlieka, resp. 

z neho vyrobeného syra (v našom 
prípade 0,82 € za 1 kg mlieka, resp. 
4,98 € za 1 kg syra) a súčasne doda-
točné náklady potrebné na tvorbu 
mlieka (výživa), resp. výrobu syra 
(celkovo 0,28 €). Vo výpočtoch uva-
žujeme s modelom, že 40 % mlieka 
chovateľ realizuje cez ovčí syr. Ta-
ký bol priemer podnikov, s ktorými 
CVŽV spolupracuje pri ekonomických 
analýzach. V prípade, ak chovateľ 
predáva ovčie mlieko do mliekarne, 
je ekonomický význam produkcie 
mlieka nižší. Naopak, ak všetko 
mlieko spracováva a realizuje ako 
čerstvý hrudkový syr, je ekonomic-
ká váha vyššia, nakoľko zohľadňuje 
výhodnejšie speňaženie mlieka vo 
forme syra (samozrejme, vrátane 
zvýšenia nákladov). 

„Funkčné“ vlastnosti oviec
Podobne sa dá pomocou sof-

tvéru, ktorý vznikol v spolupráci 
CVŽV Nitra a VÚŽV Praha,  vypočí-
tať ekonomický význam ostatných 
vlastností oviec. Vplyv ukazovateľov 
reprodukcie a zdravia (nazývaných 
aj funkčné alebo nepriame úžitkové 
vlastnosti) na ekonomiku chovu je 
všeobecne známy. Plodnosť v stáde 
oviec je výsledkom oplodnenosti 
a veľkosti vrhu. U nás je oplodne-
nosť bahníc veľmi nízka (v prieme-
re 80-85 %), čo je pre ekonomicky 
efektívnu produkciu neprijateľné. 
Chovatelia by si mali uvedomiť, že 
nízka oplodnenosť bahníc redukuje 
tržby z predaja jahniat ale aj mlieka. 
Na druhej strane vedie k plytvaniu 
prostriedkov na chov jalových bah-
níc, resp. odchov mladých oviec 
(obnova stáda). Ekonomický význam 
viacpočetných vrhov netreba zvlášť 
zdôrazňovať. Zlepšenie plodnosti 
bahníc je preto nevyhnutné a záko-
nite sa prejavuje aj v ekonomickej 
dôležitosti týchto ukazovateľov pri 
našich dojných plemenách oviec 
(tabuľka 1 riadok 10 až 12). Zvý-
šenie priemernej veľkosti vrhu o 1 
jahňa na bahnicu a rok vedie pre-
dovšetkým k rastu tržieb (uvažovali 
sme s cenou 2,06 €  za 1 kg živej 
hmotnosti jahňaťa). Nárast nákla-
dov je v tomto prípade nižší a preto 
je ekonomická váha kladná. Ekono-
mický efekt 21 € na 1 narodené jah-
ňa na bahnicu a rok určite stojí za 
povšimnutie. Podobne vysoko priaz-
nivý vplyv na ekonomický výsledok 
chovu má zvýšenie produkčného 
veku bahníc o jeden rok (rovnako 
21 € na bahnicu). Potvrdilo sa tým, 
že dlhovekosť je ekonomicky dôle-
žitá aj pri našich dojných ovciach. 
Napriek tomu, že ide o „nováčika“ 
medzi ekonomicky dôležitými uka-
zovateľmi oviec, nemalo by sa na 
produkčnú dlhovekosť zabúdať. 

Negatívna ekonomická hodnota
Ekonomický efekt zo zvýšenia 

ukazovateľa môže byť aj záporný, 
to znamená, že šľachtiť na túto 
vlastnosť sa neopláca. Príkladom 
je živá hmotnosť bahníc a prírastok 

mladých oviec v odchove (tabuľka 1 
riadok 7 a 8). Vyššia živá hmotnosť 
bahníc znamená pre chovateľa ná-
rast nákladov na krmivá (zvýšená 
potreba živín na rast a záchov). Na 
druhej strane sú nízke realizačné 
ceny jatočných oviec, ktoré nepo-
krývajú dodatočné náklady na výživu 
a celkový ekonomický efekt je preto 
negatívny. Ekonomická váha prírast-
ku v odchove je ovplyvnená systé-
mom odchovu. Jarky našich dojných 
oviec sú zaraďované do plemenitby 
až v druhom roku života. Zvyšovanie 
intenzity rastu mladých oviec by pre 
chovateľa znamenalo len dodatočné 
náklady na výživu bez skrátenia času 
odchovu a tým zníženia nákladov na 
celkový odchov. V chovoch, kde sú 
jahničky pripúšťané už v prvom ro-
ku života (rané plemená), je vyššia 
intenzita rastu v odchove žiaduca 
a väčšinou ekonomicky efektívna 
(kladná ekonomická váha prírastku 
pri kratšom odchove).  

Na ktoré vlastnosti šľachtiť?
Ekonomické váhy spomínané vyš-

šie sú vyjadrené na jednotku dané-
ho ukazovateľa, čo je jednoduchšie 
pre interpretáciu, ale nezohľadňuje 
skutočné genetické zlepšenie, ktoré 
v danom ukazovateli môže nastať. 
Zvýšiť produkciu bahníc šľachtením 
o 1 kg mlieka bude pre chovateľa ur-
čite reálnejšie ako predĺžiť produkč-
ný vek bahníc o 1 rok. Po zohľadnení 
týchto faktov dostávame relatívne 
ekonomické váhy vyjadrené v per-
centách. Pri pohľade na tabuľku 2 
vidieť, že šľachtenie zamerané na 
zlepšenie produkcie mlieka, plod-
nosti (oplodnenosť a veľkosť vrhu) 
a dlhovekosti má pre chovateľa 
dojných oviec najväčší ekonomický 
prínos. 

Tieto zistenia len potvrdzujú to, 
čo každý ekonomicky mysliaci cho-
vateľ vie. Keď nie je jahňa – nie je 
ani mlieko a nie sú ani tržby. Sú len 
náklady, ktoré niet z čoho zaplatiť. 
Aj keď sú ceny jahniat v posledných 
rokoch nízke, nezabúdajte, že len 
cez jahňa príde aj mlieko a s ním 
tržby. Produkčná dlhovekosť bahníc 
uvedené fakty len znásobuje.

Autori: 
Zuzana Krupová, Ján Huba, 

Emil Krupa, Jozef Daňo 
CVŽV Nitra

Vplyv produkcie mlieka a plodnosti na ekonomiku chovu je všeobecne známy nie len pri HD, ale aj pri 
dojných ovciach. Aký je význam ostatných ukazovateľov - napríklad dlhovekosti a intenzity rastu? Je mož-
né stanoviť ich ekonomický význam objektívne?

EKONOMIKA CHOVU

Produkčná dlhovekosť - ekonomicky dôležitý 
ukazovateľ našich dojných oviec

Tabuľka 2: Relatívne vyjadrenie ekonomickej dôležitosti ukazovateľov (%)

Ukazovateľ
Zošľachte-

ná valaška
Cigája

Produkcia mlieka za dojnú periódu 32,6 37,5
Obsah tuku v mlieku 1,8 2,6
Obsah bielkovín v mlieku 2,2 2,1
Živá hmotnosť pri narodení 0,3 0,1
PDP od narodenia do odstavu 1,2 1,2
Živá hmotnosť v dospelosti 3,5 2,2
PDP v odchove 0,8 0,7
Produkcia vlny 0,5 0,5
Oplodnenosť jariek 7,5 7,5
Oplodnenosť bahníc 23,2 20,3
Priemerná veľkosť vrhu na obahnenie 6,3 6,3
Prežitie jahniat pri narodení 2,8 3,1
Prežitie jahniat od narodenia do odstavu 2,1 2,4
Produkčná dĺžka života bahníc 15,2 13,5
Spolu 100,0 100,0

Tabuľka 1: Ekonomické váhy ukazovateľov našich dojných oviec (v € na 
jednotku ukazovateľa)

Ukazovateľ
Zošľachte-

ná valaška
Cigája

Produkcia mlieka za dojnú periódu (kg/150 dní) 1,013 0,951
Obsah tuku v mlieku (%) 2,509 2,835
Obsah bielkovín v mlieku (%) 5,753 4,740
Živá hmotnosť pri narodení (kg) 0,847 0,381
PDP od narodenia do odstavu (g/deň) 0,038 0,041
Živá hmotnosť v dospelosti (kg) -0,556 -0,340
PDP v odchove  (g/deň) -0,057 -0,049
Produkcia vlny (kg) 0,451 0,449
Oplodnenosť jariek (%) 0,484 0,467
Oplodnenosť bahníc (%) 1,053 0,960
Priemerná veľkosť vrhu na obahnenie (jahniat) 20,607 21,324
Prežitie jahniat pri narodení (%) 0,252 0,276
Prežitie jahniat od narodenia do odstavu (%) 0,302 0,325
Produkčná dĺžka života bahníc (rok) 19,894 19,393

Chov oviec a kôz 2/201014
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VÝSLEDKY CHOVU

Tak ako každý rok, aj v minulom roku sa u  našich členov 
sledovala mlieková úžitkovosť kôz. V príspevku je vyhodno-
tená mlieková úžitkovosť dojných plemien kôz a to plemena 
biela koza krátkosrstá (BKK) a  hnedá koza krátkosrstá (HKK), 
ktoré sú v menšej miere zapojené do kontroly mliekovej úžit-
kovosti (KMÚ).

V každej oblasti SR odber mlieka vykonáva na tento účel 
vyškolený dôverník s tým, že okrem odberu mlieka zabezpe-
čuje aj pomoc chovateľovi tým, že vedie presnú evidenciu 
o narodených kozliatkach, o dosiahnutých reprodukčných 
ukazovateľoch (plodnosť, oplodnenosť na okotenú kozu), 
o prípadnom úhyne zvierat, resp. nahlasuje capkov vo veku 
nad 5 mesiacov na nákupný trh (NT), ako aj hodnotí kozičky 
po dovŕšení stanoveného veku, aby tieto dosiahli výslednú 
triedu plemennej hodnoty (VTPH), ktorá sa určí podľa dosiah-
nutých bodov v Plemenárskych službách a. s. v  UPZ Žilina, kde 
sa všetky tieto údaje podľa nimi vypracovaného harmonogra-
mu počas celého roka zasielajú. Dôverníci teda vykonávajú 
veľmi zodpovednú prácu a  za týmto účelom sa  každoročne 
zúčastňujú jednodňového povinného školenia, ktoré končí 
„dôverníckou skúškou“.

Tohto školenia sa na požiadanie môžu zúčastniť aj cho-
vatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do KU a KMÚ a takto 
vo svojom chove môžu potom samostatne robiť túto prácu. 
Pre oboznámenie uvádzam aj v skrátenej forme postup pri 
odberoch mlieka. Prvý odber pre KMÚ s presným meraním 
a zaevidovaním vydojeného mlieka sa robí od 40 do 70 dňa po 
okotení kozičky. Celkove sa u kôz odoberá mlieko 5 x v časo-
vých intervaloch od 28 do 34 dní. Takto odobraté mlieko sa 
prepočíta na tzv. normovanú dojnú periódu, t.j. na 150 dní, 
pričom táto sa vždy prepočíta na 3 laktáciu. Od každej kozičky 
zapojenej do KMÚ sa odobratá vzorka mlieka posiela do PS, 
a.s. ÚPZ Žilina, kde sa stanoví obsah tuku, bielkovín a laktó-
zy v kg a %-tách. Po troch uzavretých laktáciách už dôverník 
nemusí odoberať mlieko od kozičky a toto posielať do Žiliny, 
nakoľko takto prepočítané výsledky sú platné pre dané zviera 
do konca pôsobenia v KU. A ich plemenný materiál, t. j. cap-
kov a kozičky, dosahuje uvedenú VTPH. Do KMU sa zas zapoja 
len mladé kozičky od ktorých potom sa môže odchovávať ple-
menný materiál.

Tieto údaje sú pri každej plemennej kozičke veľmi dôle-
žité, pretože chovateľ má hodnoverný prehľad nielen o  úžit-
kovosti jednotlivých zvierat, ale zároveň aj o najdôležitejších 
hore uvedených zložkách mlieka. Tieto ukazovatele sú do 
značnej miery geneticky podmienené, ale je ich možno ovplyv-
niť aj podávaným krmivom. A preto v tzv. drobnochove, kde 
vo väčšine prípadov je podávané viaczložkové krmivo a v do-
statočnom množstve, sa dosahujú vyššie hodnoty v zložkách 

mlieka, ako vo veľkochovoch. Ak sa nedajú zvýšiť požadované 
hodnoty v zložení mlieka krmivom (obsah bielkovín a  tuku by 
mal dosahovať hodnotu minimum. 3 %), treba zakúpiť ple-
menného capa, ktorého matka dosahuje minimálne uvedené 
hodnoty. Je to dôležité aj pri spracovaní mlieka na výrobu 
syrov, pretože mlieka s vyšším obsahom tuku treba na produk-
ciu syra menej. Pri viacpočetnom stáde, aby sa mlieko mohlo 
odobrať od prevažnej väčšiny kôz v rovnakom časovom úseku, 
musí chovateľ zabezpečiť spontánne prejavenie ruje, tak aby 
prvý odber sa mohol uskutočniť v hore vyššie uvedenom čase 
od prvého okotenia kozičky. Vyvolanie ruje do značnej miery 
závisí aj od poveternostných podmienok, ale ako je uvedené, 
hlavne od výživy, čiže od chovateľských podmienok a preto 
kozičky je treba nechať spásať pasienky s rôznorodým zlože-
ním tráv a tiež prikrmovaním jadrovým krmivom v dávke 0,5 až 
1,0 kg., minimálne 3 - 4 týždne pred pripúšťacím obdobím. Pri 
menšom počte zvierat a pri dobrom kŕmení sa plnohodnotná 
ruja prejaví v krátkom časovom úseku počas celého roka, bez 
nárokov na adlibidné kŕmenie.

Odchované plemenné capky, ktoré v mesiaci august (v tom 
mesiaci sa organizujú NT) dosahujú minimálne 32,0 kg a vek 
nad 6 mesiacov sa môžu predviesť na NT, kde sú hodnotené a je 
ich možno odpredať iným chovateľom a použiť v plemenitbe.

Ako je možné zistiť z tabuľky 1, v roku 2009 v KMÚ bolo 
celkove vyhodnotených 64 všetkých a 44 normovaných lak-
tácii, pričom v 20 prípadoch laktácia nebola uznaná, t.j. ne-
dodržala sa doba odberu vzoriek mlieka minimálne po dobu 
151 dní. Túto skutočnosť si musia uvedomiť dôverníci a podľa 
toho sa riadiť pri odberoch v roku 2010. Produkcia nad 1000 l 
mlieka sa dosiahla u dvoch chovateľov a to u p Šipoša, resp. 
jeho spoločníkov v oblasti Topoľčian, a u p. Čapčíkovej v oblasti 
Ružomberku V oblasti Topoľčian 3 kozičky nadojili v priemere 
1030,80 l mlieka a v oblasti Ružomberka sa nadojilo u jednej 
kozičky 1128,97 l. Dojnosť nad 900 l mlieka sa zistila u chova-
teľa p. Ing. Kováča z oblasti Žarnovická Huta, keď jedna kozič-
ka nadojila 974,07 l a u chovateľa p. Ing. Hamerlíka z Jabloni-

ce, u ktorého v priemer u 9 kôz sa zistila úžitkovosť 942,20 l. 
Čo potvrdzuje a naznačuje  veľmi dobrú starostlivosť o chovné 
zvieratá počas celého roka Úžitkovosť nad 800 l sa dosiahla 
u viacerých chovateľov v oblasti Pliešoviec a Dobrej Nivy u cho-
vateľov p. J. Pavelku, p. A. Radkovskej a u p. Ľ. Horvátha, kde 
u 8 kôz sa zistila 858, 24 l priemerná úžitkovosť. Tiež u p. J. 
Zvaru sa dosiahla úžitkovosť u 3 kozičiek 889, 53 l.. Sedemsto 
l a viac dosiahli chovatelia p. Ľ. Šteflíková (729,94 l), p. Ing. 
Mularčíková z Helpec u 6 kôz (727,07). U p. PhDr. Ľ. Kozubo-
vej v Pezinku sa dosiahla úžitkovosť u 11 kôz 628,76 l, pričom 
u tejto chovateľky sa robí obnova stáda kôz už druhý rok, čo 
znamená, že do stáda sa zaradili mladé kozičky, ktoré v prvých 
rokoch pôsobenia v KMU dosahujú nižšiu produkciu mlieka.

V tabuľke 2 uvádzame dosiahnutú mliekovú úžitkovosť 
u kôz plemena HKK. Do KÚ v SR sú zatiaľ zapojení 4 chovate-
lia, hoci v jednotlivých regiónoch Slovenska je možné častej-
šie vidieť aj kozičky tohto plemena a preto je veľká škoda, že 
zatiaľ do KÚ nie je zapojených viac chovateľov. Ako uvádzajú 
mnohé zahraničné údaje, tak kozičky tohto plemena nielenže 
majú veľmi dobrú mliekovú úžitkovosť, ale aj vyšší obsah tuku 
a tiež aj iné veľmi dobré zložky mlieka. Z priemerných hodnôt 
obidvoch plemien je možné zistiť, že kozičky HKK dosiahli o  
l mlieka viac, ako kozičky BKK. Samozrejme je treba brať do 
úvahy aj ten fakt, že sa jedná o menej početné stavy kôz a zá-
roveň je treba uviesť, že sú to chovatelia, ktorí sa intenzívne 
venujú chovu.

Najvyššiu mliekovú úžitkovosť dosiahol p. Z. Fazekaš 
z Ladíc a to 1324,12 l a to nielen u tohto plemena, ale aj za 
zistenú úžitkovosť u plemena BKK. Úžitkovosť nad 1000 l do-
siahol aj p. M. Roman a to1203,99 l z oblasti Martina, ako aj 
ďalší dvaja chovatelia z tejto oblasti a to p. J. Kuba (977,09 l) 
a p. Bc. V. Kubík, ktorý dosiahol priemernú úžitkovosť u 3 kôz 
a to 918,25. Takáto úžitkovosť len svedčí o tom, že toto ple-
meno kozičiek, najmä u drobnochovateľov v budúcnosti bude 
mať veľké predpoklady rozšírenia sa v SR a tiež zapojenia sa 
do MÚ a KMÚ v SZCH.

Systém hodnotenia mliekovej úžitkovosti 
kôz u členov Slovenského zväzu chovateľov 
za rok 2009 v Slovenskej republike

Egon Gyarmathy1

Jarmila Dubravská2

Andrej Čopík3

Miroslava Gálisová4

1emeritný docent, SPU, KŠZ, Nitra, 
2MP SR, Bratislava
3SPU, KHaMHZ FAPZ, Nitra 
4SPU, KŠZ FAPZ, Nitra 

Tabuľka 1: Výsledky KMÚ u BKK za rok 2009 prepočítané na 3 laktáciu

Meno chovateľa,

resp. organizácie

Norm.

laktácie

Mlieko

l

Tuk

kg                %
Bielkoviny

kg                %
Laktóza

kg                %
PhDr. Ľ. Kozubová 11 628,76 13,74    2,19 17,68    2,81 26,76    4,26
J. Zvara 3 889,53 29,58    3,33 26,91    3,03 35,42   3,98
Ing. Š. Hamerlík 9 942,20 39,48   4,19 27,09    2,88 39,73   4,22
Ľ. Šteflíková 3 729,94 28,47    3,90 22,54    3,09 30,51    4,18
P. Šipoš 3 1030,80 37,99    3,69 29,52   2,86 43,06   4,18
V. Čapčiková 1 1128,97 39,18    3,47 28,11    2,49 49,79   4,41
J. Pavelka, A. Radkovská, Ľ. Horváth 7 858,24 35,36   4,12 29,19    3,40 35,51    4,14
Ing. J. Kováč 1 755,48 27,91    3,69 20,87    2,76 33,40   4,42
K. Čekanová, E. Jamrichová, Ľ. Lysák 5 974,07 31,75    3,26 26,98   2,77 43,74    4,49
Priemer za plemeno 44 814,09 29,24  3,48 23,85  2,93 34,37  4,23

Tabuľka 2: Výsledky KMÚ u HKK za rok 2009 prepočítané na 3 laktáciu

Meno chovateľa,

resp. organizácie

Norm.

laktácie

Mlieko

l

Tuk

kg                %
Bielkoviny

kg                %
Laktóza

kg                %
Bc. Vladimír Kubík 3 918,25 44,00   4,79 28,37    3,09 41,12     4,48
Milan Roman 3 1203,99 36,53   3,03 36,03   2,99 50,53   4,20
Zoltán Fazekaš 2 1324,12 49,21    3,72 38,38   2,90 59,05   4,46
Ing. Jozef Kuba 2 977,09 29,14    2,98 29,26   2,99 44,87    4,59
Priemer za plem. 10 1096,91 39.83  3.67 32.85  3.00 48.28   4.41



Aj v tomto roku bol trh zaradený do kalen-
dára výstav Ministerstva pôdohospodárstva. Aj 
vďaka tomu sa mohla uskutočniť výstava oviec 
a kôz. ZCHOK sa v tomto roku podarilo organi-
začne zabezpečiť bohatú účasť vystavovaných 
zvierat. Chceli by sme aj v tomto príspevku po-
ďakovať všetkým chovateľom, ktorí na tejto vý-
stave prišli vystaviť svoje zvieratá. Na výstave 
bolo vystavených 22 zvierat. Z toho bolo 8 kôz. 
Najmä vystavené zvieratá sa tešili obrovskému 
záujmu návštevníkov, hlavne detí, ktoré prišli 
naozaj vo veľkom počte.  

Všetci návštevníci si všimli, že tak ako je 
v Kamenici zvykom, priestory farmy prešli ďal-
šími zmenami. Manželom Angelovičovcom sa 
darí z farmy vytvárať príkladný vzor priblíženia 
poľnohospodárstva bližšie k verejnosti. Aj vďa-
ka tomu si v regióne horného Šariša získavajú 
vynikajúci kredit. 

Za obec Kamenica privítala chovateľov 
starostka obce pani Helena Andraščíková. Za 
ZCHOK privítal návštevníkov na výstave pred-
seda komisie Doc.Margetín. Všetkých hostí 
privítal samozrejme aj domáci pán Peter An-
gelovič. Pri otvorení výstavy a Nákupného trhu 

prebehla aj milá udalosť. Ing.Dubravská odo-
vzdala ocenenie Ministerstva pôdohospodár-
stva dlhoročnému chovateľovi kôz a členovi 
Slovenského zväzu chovateľov- Ladislavovi 
Jambrichovi.

Na výstave sa zúčastnilo 12 chovateľov ple-
menných baranov, ktorí predviedli 200 plemen-
ných zvierat. Prihlásených bolo 211 zvierat. 
Organizácia trhov bola tak ako každý rok na 
výbornej úrovni. Teší nás najmä to, že trh je nie 
len miestom hodnotenia plemenných baranov 
ale aj miestom stretnutia chovateľov. V blíz-
kosti farmy prebehla aj ukážka poľnohospo-
dárskej techniky, predávali sa tam výrobky sú-
visiace chovom oviec. Celý deň výbornú náladu 

Dňa 17.6.2010 sa chovatelia oviec a kôz opäť stretli na Nákupnom trhu v Kamenici, v priesto-
roch chovateľky SHR Martiny Angelovičovej. Tento nákupný trh bol v poradí už štvrtý krát usku-
točnený na farme oviec v Kamenici. Trh bol na plemenné barany plemena cigája, lacaune, suf-
folk, východofrízske a krížence.

Z ČINNOSTI ZVÄZU
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Výstava oviec a kôz Kamenica

Vyhodnotenie nákupného trhu

Miesto NT: M. Angelovičová, Lipany - Kamenica                                                  Dátum NT: 9. 6. 2010

Ident. stáda
Počet 
prihl.

Počet
predv.

Počet zaradených do Celkom
zarad.

Počet
vyrad.ER EA EB I II

701 932 011 4 4 1 3 0 0 0 4 0
701 548 015 17 14 7 5 2 0 0 14 0
701 563 016 17 17 5 9 2 0 0 16 1
707 304 050 27 25 13 10 2 0 0 25 0
707 562 057 36 33 14 17 2 0 0 33 0
707 580 305 24 24 7 14 3 0 0 24 0
708 517 053 27 27 13 11 1 2 0 27 0
708 517 309 9 9 4 5 0 0 0 9 0
711 711 125 13 12 3 4 4 0 0 11 1
711 711 126 3 3 1 1 0 1 0 3 0
711 708 381 15 14 4 8 2 0 0 14 0
712 101 001 1 1 1 0 0 0 0 1 0
713 505 096 4 3 2 1 0 0 0 3 0
713 505 361 13 13 1 9 2 0 0 12 1
806 083 022 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Celkom za NT 211 200 72 98 22 3 1 196 4

Ing.Nemčok blahoželá Ing.Kancírovi z firmy Agrolent Malý ŠarišOtvorenie výstavy. Hostí uvítal Peter Angelovič

Šampión NTSúťaž o najlepší malotraktor



dotvárala ľudová hudba Zamiškovci. Domácim 
sa podarilo zorganizovať aj súťaž o najlepšie 
skonštruovaný domáci traktor. Prvé miesto zís-
kal malotraktor pána Tibora Podlužňáka,druhý 
bol traktor pána Emila Gladiša a tretí bol malo-
traktor Václava Gladiša. Celé podujatie spĺňalo 
aj tie najnáročnejšie kritériá pre plnohodnotnú 
poľnohospodársku výstavu. Mnohí návštev-
níci podpichovali pána Angeloviča, že je to už 
vlastne akýsi „malý agrokomplex“!

Barany na NT hodnotila komisia v tomto 
zložení:
- predseda- Doc.Margetín
- členovia- Doc.Gyarmathy,MVDr.Zubric-

ký,Ing.Dvorjak,Ing.Rafajová, Ing.Dvorja-
k,Ing.Apolen,Ing.Čapistrák,Ing.Reľovský. 
Zapisovatelia boli- Ing.Šutý,Ing.Drozd,Ing.
Bujňák.

Šampiónom nákupného trhu sa stal baran 
plemena cigája chovateľa Agrolent Malý Šariš. 
Cenu víťazovi odovzdal predseda predstaven-
stva ZCHOK Ing.Igor Nemčok.   Vyhodnotenie 
Regionálnej výstavy oviec a kôz:

Kategória ovce:
1. miesto -  plemenné jarky cigája-Ing. Ján 

Brudňák
2. miesto -  plemenné jarky nemecká čierno-

hlavá -Agrifarm BS Stropkov
3. miesto -  plemenné jarky suffolk-Agrifarm 

BS Stropkov
Kategória kozy:

1. miesto-  plemenné kozičky biela koza krát-
kosrstá –Katarína Čekanová

2. miesto-  hnedé kozy- Agromil-P
3. miesto-  plemenné capky biela koza krátko-

srstá –Katarína Čekanová

Víťazným chovateľom srdečne blahože-
láme.

V rámci výstavy oviec a kôz sa uskutočnila aj 
súťaž o najlepšiu ovčiu hrudku regiónu. V bo-
hatej ponuke z celého regiónu získali ocene-
nia:
1.  SHR Martina Angelovičová 
2.  Agrolent Malý Šariš

V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľali na plynulom priebehu výstavy a dovi-
denia na „malom agrokomplexe 2011“!

Autor: 
Ing. Slavomír Reľovský

Autor fotografií: 
Ing. Stanislava Romaňáková

Víťazný chovateľ v kategórii ovce - Ing. BrudňákVíťazná chovateľka kôz-Katarína Čekanová
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VETERINÁRNE OKIENKO

Úvod
Vtiahnutie a vyvrátenie pošvy (inversio et 

prolapsus vaginae) je zdravotný problém v cho-
ve malých prežúvavcov, ktorý sa väčšinou vy-
skytuje na začiatku bahnenia. Choroba je cha-
rakterizovaná uvoľnením pošvovej steny a jej 
vtiahnutím do vaginovestibulárnej dutiny (in-
versio vaginae) alebo vyvrátením cez vulvu do 
vonkajšieho priestoru (prolapsus vaginae). Po-
stihuje všetky plemená oviec a kôz. Napriek to-
mu, že výskyt v chovoch oviec a kôz je sporadický 
(0,1 až 0,8%), najčastejšie sa objavuje u starších 
zvierat, ktoré sa viackrát okotili alebo z rôznych 
príčin zoslabnutých matiek na konci gravidity. 

Etiológia
V našich chovateľských podmienkach predis-

pozične na vznik prolapsu pošvy pôsobí nepl-
nohodnotná výživa. Z laboratórnych analýz krvi 
postihnutých zvierat v ostatnom období najviac 
vystupuje karencia alebo nesprávny pomer váp-
nika a fosforu, nedostatok selénu, jódu, zinku, 
medi, vitamínov (A, E, D, B1, ), bielkovín a ener-
gie. Výskyt vyvrátenia pošvy sa pozoruje pri príj-
me krmiva so zvýšeným obsahom estrogénov na 
konci gravidity (napr. lucerna, ďatelina plazivá, 
ďatelina lúčna, ďatelina podzemná), ktoré uvoľ-
ňujú kaudálnu časť reprodukčného aparátu, 
čím dochádza k zoslabnutiu zvierača predsiene 
vulvy a zvierača vulvy. Na prolaps môže pôsobiť 
skrmovanie nekvalitného a plesnivého krmiva 
s obsahom mykotoxínov. Nezanedbateľné sú 
dedičné faktory, obezita, nedostatok pohybu 
a celkové vyčerpanie. Vyvrátenie pošvy môže 
vzniknúť ako následok zvýšeného maternicové-
ho tlaku pri gravidite s viacerými plodmi, pri veľ-
kých plodoch, pri tlaku na dutinu brušnú (napr. 
pri stlačení zvierat v úzkom priestore, preháňaní 
cez úzky vchod, nešetrnej manipulácii pri stri-
haní) a pri cirkulačných poruchách (napr. edém, 
hematóm, zápal tkaniva v perineálnej oblasti). 

Choroba v peri a postpartálnom období je čas-
to spojená s prolongovaným a komplikovaným 
pôrodom (dystokia) alebo neodborne vedeným 
pôrodom. 

Klinické príznaky
Klinické príznaky vyvrátenia pošvy sa objavu-

jú v pokročilej gravidite , väčšinou 1 až 3 týždne 
pred pôrodom. Pokiaľ prolapsy v chove vznika-
jú na báze nedostatkov vo výžive, registrujeme 
ich na začiatku obdobia bahnenia u viacerých 
bahníc. Podľa klinickej manifestácie vtiahnutia 
alebo vyvrátenia vaginy poznáme štyri stupne 
choroby. Pri prvom stupni sa časť vyčnievajúcej 
sliznice vagíny objavuje vo vulve len pri ležaní 
zvieraťa, čím je iritovaná výkalmi, podstielkou, 
nízkou teplotou a mechanicky (pohybom chvosta 
a tlakom na podstielku). Až zviera vstane , vyvrá-
tenie pošvy zanikne. V prípade, že v tomto štádiu 
nenastane pôrod, kontinuálne dráždenie a tlak 
plodu vyvoláva tenezmus a choroba prechádza 
do druhého stupňa. Ten je charakterizovaný tr-
valým vyvrátením vaginy aj na stojacom zviera-
ti.. Chronické poškodzovanie sliznice spôsobuje 
zápal a edém tkaniva, neskôr povrchovú nekrózu 
a tvorbu difteroidných nálepov na sliznici pošvy. 
V tomto štádiu choroby väčšinou už nedôjde 
k spontánnemu vsunutiu vaginy a prolaps má 
progresívny charakter. Niekedy sa do vyvrátenej 
časti pošvy premiestni močový mechúr a nastáva 
komplikácia s urináciou. V prípade, že choro-
ba sa presunie do tretieho štádia, pozorujeme 
mimo vulvy temer celú pošvu s maternicovým 
krčkom. V tomto štádiu choroby sa už väčšinou 
poškodí hlienová zátka na maternicovom krčku 
a následne dôjde k abortu alebo toxémii a úhynu 
plodu. V štvrtom štádiu vznikajú hlboké nekrózy 
na stene pošvy a adhézie s okolitými tkanivami 
vrátane močového mechúra a močovej rúry. Pri 
neliečených stavoch sa pomerne rýchlo dostaví 
peritonitída , celková sepsa a úhyn zvieraťa. 

Terapia a prevencia
Princíp terapie prvého a druhého stupňa 

prolapsu u bahníc pred pôrodom spočíva v očis-
tení, dezinfekcii a podľa potreby pri hlbokom 
mechanickom poškodení v chirurgickom ošetrení 
a nakoniec  v repozícii vyvrátenej steny vagíny. 
Samotnú repozícii povrchovo ošetrenej vagíny 
robíme u bahnice zdvihnutej za zadné končati-
ny, pričom na vypadnutú stenu pošvy zatláčame 
v protitlaku dlaňou alebo päsťou najlepšie cez 
rúžko alebo uterák, ktorý sme predtým navlhčili 
dezinfekčným roztokom. Aby sa zabránilo sekun-
dárnej infekcii je vhodné sliznicu pošvy nakoniec 
natrieť antibiotickou masťou. U zvierat so silným 
tenezmom a tým sťaženou repozíciou je efektív-
ne aplikovať epidurálnu anestéziu prokaínom. 
V prípade, že hrozí opätovné vyvrátenie vagíny, 
pristúpime ku chirurgickému uzatvoreniu štrbi-
ny vulvy (báza vulvových pyskov), napr. Flesova 
metóda pomocou Flesových ihiel a svoriek alebo 
vnoreného cirkulárneho stehu. Dôležité je upo-
zorniť majiteľa, že v čase pôrodu je potrebné zo-
šité alebo ináč fixované pysky vulvy uvoľniť a tým 
otvoriť vagínu pre nerušený priebeh plodu.

Prognóza pri neúplnom vyvrátení pošvy (I. 
a II. stupeň) bez výrazných zmien na sliznici 
a včasnom ošetrení je priaznivá. U zvierat s chro-
nickým priebehom prolapsu vaginy (III. a  IV. stu-
peň) s komplikáciou nekroticko-hnisavých proce-
sov,  prípadne čiastočnou ruptúrou steny pošvy 
je terapia aj z dôvodu sekundárneho pridruženia 
infekcie (sepsy) vrátane jej prechodu na plod 
a narušenia celkového stavu neefektívna. 

V prevencii sa zameriavame na odstránenie 
faktorov podieľajúcich sa v chove na vzniku pro-
lapsov vagíny (napr. zabezpečenie plnohodnot-
nej výživy, vylúčenie krmív s obsahom estrogé-
nov, mykotoxínov u vysoko gravidných matiek, 
nešetrná manipulácia s gravidnými bahnicami). 
Ovce, u ktorých sa vyskytuje vyvrátenie pošvy pri 
každej gravidite vyradíme z chovu. 

Práca vznikla za podpory projektu VEGA 
1/0940/11 

Vtiahnutie a vyvrátenie pošvy
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice 

Obr. 1.  Parciálne vyvrátenie vagíny s iritáciou sliznice - počiatočné štádium  
II. stupňa choroby

Obr. 2.  Trvalé vyvrátenie vagíny s chronickým poškodzovaním sliznice (zá-
pal, hyperémia, edém, difteroidné nálepy,  povrchová nekróza) – pokročilé 
štádium  II. stupňa choroby 



Podujatie bolo pod záštitou predsedu vlá-
dy SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR a 
Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorga-
nizátormi boli Ministerstvo kultúry SR, obec 
Východná a Liptovské kultúrne stredisko Lip-
tovský Mikuláš. Počas dňa vystúpili folklórne 
súbory z Východnej, Dubnice, Klenovca, Orav-
ského Lieseka, Tepličky. Prípravný výbor praco-
val v zložení: 

Predseda: Edauard Janíček 
Členovia: Ing. Nemčok, Ing. Krúpa, MVDr. 

Kantíková, p. Črep, Ing. Urbanovský, Ing. Tep-
lická, Ing. Kulla, Ing. Šándor, MVDr. Keľo, p. 
Kovačiková, Ing. Bernát, Doc. Margetín, Ing. 
Reľovský.

Všetci návštevníci mali možnosť vidieť 
ukážky výroby syra, ukážky pasenia oviec so 
psom, ukážky strihania oviec. Nechýbala ani 
súťaž o najlepší ovčí syr a uskutoční sa aj divác-
ky veľmi atraktívny druhý ročník Majstrovstiev 
Slovenska v ťahaní syrovej nite. Výsledky si 
môžete pozrieť v tabuľke. Všetky súťažiace mu-
seli dodržať nasledovný postup:

Súťažiaci mal k dispozícii syrovinu na ťaha-
nie nití – volky 1 kg. Pri stole mohol použiť sto-
ličku. Na spracovanie syroviny mal vandlík, kde 
si mohol rozpracovať syrovinu. Mal tri možnos-
ti – strúhadlo, nôž alebo rozomletie rukami. Po 
rozpracovaní syreniny mal k dispozícii horúcu 
vodu. Potom už mohol ťahať niť- volku. Syro-
vú niť – volku ťahal do 8 l vandlíka zo studenou 
vodou. Súťažiaci začínal na pokyn rozhodcu – 
štart a končil, keď koniec nite preložil cez okraj 
vandlíka a zdvihol ruku. Hodnotila sa dĺžka nite 
a čas od prevzatia syrovej hmoty po preloženie 
konca nite cez okraj vandlíka. Súťažiaci mohol 
raz napojiť syreninu. Pri viacnásobnom napoje-
ní nasledovala diskvalifikácia. Pri meraní syro-
vej nite sa táto púšťala do rôsolu.
Súťažiaci mali k dispozícii : 
1 kg syreniny
1. Stôl + stolička 
2. Vandlík 8 – 10 l na rozpracovanie a spracova-
nie syreniny 

3. Strúhadlo na repu 
4. Nôž kuchynský 
5. Vandlík 8 l- so studenou vodou, kde sa púš-
ťala syrová niť
6. Vedro na rôsol
7. Kuchynská soľ 2 kg
8. Vriacu voda 10 l 
9. Stôl 
10. Hrnček na 1 l vody 
11. Vedro + studená voda 
12. Biely plášť /môže byť aj vlastný kroj/

Celá súťaž sa tešila obrovskému záujmu zo 
strany divákov podobne ako minulý rok. Diváci 
súťažiace hlasno povzbudzovali. Návštevníci sa 
mohli taktiež zapojiť do zápolenia súťažou v pi-
tí žinčice a jedení syrových nití. Najmenším deň 
spestrili pripravené animačné aktivity- kres-
lenie a maľovanie. Pre záujemcov o remeselné 
výrobky súvisiace s chovom oviec a kôz boli 
k dispozícii predajcovia takýchto produktov. 
Ovčiarsky gazdovský dvor ponúkol návštevní-
kom výrobky z ovčieho mlieka a ich ochutnáv-
ku. Pre všetkých návštevníkov bola pripravená 
aj výstava oviec a kôz. Vystavených bolo 55 
zvierat- oviec aj kôz. Na záver Ovenálií bolo na 
základe hlasovania návštevníkov odovzdané 
ocenenie pre najkrajšie zviera výstavy. Cenu 
získal plemenný baran plemena zošľachtená 
valaška chovateľa PD Východná. Druhé miesto 
získal plemenný cap plemena biela koza krát-
kosrstá z firmy Ábel plus s.r.o. a tretie miesto 
získala kolekcia zvierat chovateľa Agrofarma 
Šándor Pleš.

Ovčie výrobky – ich kvalita očami komisie 
na 2.ročníku celoslovenských ovenálií

Na výzvu o najlepší ovčí syr reagovalo a cel-
kovo sa do súťaže prihlásilo 23 výrobcov .

Hodnotenie vykonávali 2 päťčlenné komisie 
.Samotné hodnotenie bolo stanovené tak., že 
maximálny počet bodov od jedného hodnoti-
teľa je 30 bodov, maximálny počet bodov od 
všetkých hodnotiteľov 150 bodov

V kategórii –Ovčí hrudkový syr –bolo pri-
hlásených 21 výrobcov 

1. miesto-p. bodov 141- PPS Bobrovec
2. miesto-p. bodov 139- PD Lipt. Hole Kvačany
3. miesto-p. bodov 136- Ovisfarma Považská 
Bystrica

Kategória- Ovčí hrudkový syr údený – 16 
prihlásených výrobcov
1. miesto-p. bodov 139- PPS Bobrovec
2. miesto-p. bodov 138- Eurosalaš Michalová-
Brezno
3. miesto-p. bodov 136- PD Liptovské Hole 
Kvačany 
V kategórii –Žinčica-sa prestavili svojimi vý-
robkami 18 výrobcovia
1. miesto-p. bodov 141- Ovisfarma Považská 
Bystrica 
2. miesto-p. bodov 138 - Eurosalaš Michalová 
-Brezno
3. miesto-p. bodov 136 - PD Liptovské Hole 
Kvačany

Kategória- Ovčia bryndza- tu sa predstavilo 
16 výrobcov tejto fantastickej pravej bryndze
1. miesto-p. bodov 137- PPS Bobrovec
2. miesto-p. bodov 135- Agrorozkvet Prazno, 
Považská Bystrica
3. miesto-p. bodov 128- PD Malatiná

Kategória- Parený syr údený – od 6 výrob-
cov
1. miesto-p. bodov 123- Agrodružstvo mlieká-
reň, Krivá
2. miesto-p. bodov 114- RD Hron Sl.Ľupča
3. miesto-p. bodov 107- SPDP-Lúžňan- Lipt. 
Lúžna 

Kozí syr:
- Agrodružstvo –mliekareň Krivá.

Najlepší parený neúdený:
1. miesto –počet bodov 106 -Zvolenská Slatina 
/syr vyrobený z pasterizovaného mlieka/
2. miesto-p. bodov 65 Obert-Zúbek

Viac parených neúdených syrov nebolo pri-
hlásených.

Víťazi v jednotlivých kategóriách ocenil Zväz 
chovateľov oviec a kôz diplomom a nádhernými 
vecnými cenami trstenskej keramiky. Ceny za 
ZCHOK odovzdával predseda Predstavenstva 
Ing. Igor Nemčok.

Tak ako aj v minulom roku ústredný riaditeľ 

2. Celoslovenské ovčiarske slávnosti OVENÁLIE 2010

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo organizoval 5.júna 2010/sobota/ 2. roč-
ník celoslovenských ovčiarskych slávností - Ovenálie 2010. Začiatok bol o 10:00. Druhý ročník 
celoslovenských ovčiarskych slávností sa uskutočnil v amfiteátri obce Východná. Amfiteáter, 
ktorý je dlhé roky známy folklórnymi slávnosťami neustále pripomínajúcimi naše kultúrne de-
dičstvo. Aj usporiadanie Ovenálií v tomto priestore naznačuje ako je potrebné vážiťsi,  pripo-
mínať a ceniť tvrdú, náročnú , ale krásnu prácu všetkých , ktorí pracujú v ovčiarstve.

Majstrovstvá Slovenska v ťahaní syrovej korbáčikovej nite - II. ročník 2010

Celkové 

umiestnenie
Meno a priezvisko

dĺžka nite

v metroch

dosiahnutý

čas

body za

dĺžku

body

za čas

body

spolu

štartové

číslo

1. Anna Kralčáková -  „SYREX“ 56,36 4´07´´ 56 40 96 2.

2. Janka Vojvodová - „Mária Záňová“ 58,20 4´25´´ 58 34 92 6.

3. Janka Mäsiarová  -  „Zázrivá“ 75,32 4´36´´ 60 31 91 4.

4. Milotka Mičudová -  „SYREX“ 48,55 4´16´´ 52 37 89 5.

5. Daniela Šušotová - „SYREX“ 55,40 5´15´´ 54 28 82 1.

6. Katarína Beňová   - „SYREX“ 40,34 6´32´´ 50 25 75 3.

Hlavný rozhodca:  Ján ZÁŇ - 0905/ 352 874
Východná 5.6.2010
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Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 
a hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky 
MVDr. Ján Pliešovský, CSc .,odovzdal cenu naj-
lepšiemu výrobku z najlepších. Tento rok krčah 
z modranskej keramiky prevzal osobne bača 
Rudo Belujsky zo salaša Pastierska z Bobrovec-
kej doliny firmy PPS Bobrovec za najlepší ovčí 
hrudkový syr.

Je potrebné záverom dodať, že je na veľkú 
škodu, že neprebehla súťaž pod Značkou kvali-
ty. Pretože, všetci členovia komisií, ale i všetci 

tí, ktorí degustovali tieto prihlásené výrobky 
vyhlasovali, že úroveň a kvalita výrobkov vy-
rábaných v salašníckych podmienkach je na 
veľmi vysokej úrovni., a je úroveň rastie z roka 
na rok.

Salašnícke výrobky jednoznačne patria me-
dzi ostatné potravinárske výrobky, lebo majú 
nadštandardné jedinečné vlastnosti: obsahujú 
prirodzené probiotické kultúry tak prospešné 
pre ľudský organizmus .

Nová súťaž v tomto roku bola aj vo varení 

baranieho gulášu. Mali sme možnosť ochutnať 
7 chutí z rôznych častí Slovenska . 

Víťazom súťaže o najchutnejší baraní guláš 
sa stal: AGROFARMA Šándor - Pleš

Súťaže vo varení baranieho gulášu sa zú-
častnili:
1, SHR Rudolf Rezák -Považská Teplá
2, OVISFARMA s.r.o.-Považská Bystrica
3, KEĽO a synovia s.r.o.-Veľké Teriakovce
4, AGROFARMA Šándor - Pleš
5, EURO SALAŠ-Brezno



6, PD Liptovské Revúce 
Tohtoročné Ovenálie sa mohli uskutočniť aj 
vďaka pomoci týchto subjektov: PÖTTINGER 
Slovensko, AT Agrotyp, s.r.o., Mgr.Eva Raško-
vá, Pacovské strojárne ŽIAR NAD HRONOM spol. 
s r.o., PD Mestečko, Agrokombinát Sabinov 
a.s., PD Sekčov v Tulčíku, PD Liptovské Revúce, 
Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Zvolenská Slatina, 
Liptovská mliekareň, a.s., Liptovské pekárne a 
cukrárne Včela - Lippek k.s.. Všetkým sponzo-
rom patrí veľká vďaka!

Na záver musíme poznamenať, že aj tento 
ročník Ovenálií sa tešil veľkému záujmu divákov. 
Je však potrebné poznamenať, že účasť divákov 
bola poznačená mimoriadnou povodňovou si-
tuáciou na východe našej krajiny. Veríme, že 
3. ročník obídu takéto nepríjemné mimoriadne 
udalosti a Ovenálie zaznamenajú ďalší pokrok 
ako v návštevnosti tak aj v úrovni sprievodných 
podujatí. Takže DOVIDENIA NA CELOSLOVEN-
SKÝCH OVČIARSKYCH SLÁVNOSTIACH OVENÁLIE 
2011, ktoré sa budú konať 12.6.2011!

Autori: 
MVDr. Mária Kantíková,PhD

riaditeľka Štátneho veterinárneho 
a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne

Ing. Ľudovít Urbanovský, 
Ing. Ľubomír Kulla,

Ing. Slavomír Reľovský
ZCHOK na Slovensku-družstvo

Autor fotografi: 
Ing. Stanislava Romaňáková

ZCHOK na Slovensku-družstvo
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Spolu s manželom sme chovateľmi oviec. Sna-
žíme sa zachovať tradíciu v ovčiarstve a to aj pri 
spracovaní vlny. Učím sa tkať, spriadať, plstiť. 
Keď držím v rukách vlnu z našich oviec som napl-
nená takým šťastím, že práca s ňou je radosťou. 
Najkvalitnejšia vlna je z boku ovečky a na druhom 
mieste je od boku po hlavu. Spracovať však treba 
všetko. Kvalita vlny na konkrétnej ovečke sa mení 
každý rok a závisí od krmiva a zdravotného stavu 
oviec. Ak je nastrihaná vlna čistá môže sa spria-
dať ihneď. Z kolovratu sa dá na motovidlo a do 
pradien. Následne sa môže šetrne máčať a prať. 
Ak potrebujeme vlnu odmastiť môžeme použiť 
sódu. Vlnu z podbrušia a iných špinavších častí je 
potrebné oprať. Prať môžeme aj v práčke. Vtedy 
vlnu naukladám do už nepoužívaného posteľ-
ného oblečenia, zašijem alebo zviažem, aby sa 

nedostala von. Na práčke zvolím program „vlna“ 
a opakujem pranie aspoň 3x. Radšej však periem 
vlnu v drevenom koryte na dvore. Tu je potrebné 
dodržať, aby sa pri praní nestriedala teplá a stu-
dená voda. Vlna by sa nežiadúco splstila. Vodu 
mením kým sa mi vlna nezdá byť čistá a pri mač-
kaní stále vyberám seno, bodliaky a iné nečisto-
ty. Voda z prania je výborným hnojivom, pokiaľ 
nepoužívam prací prostriedok.

Takto opratú a vysušenú vlnu môžem spriadať 
na kolovrate, plstiť pomocou mydla a horúcej 
vody, alebo plstiacej ihly. V minulosti sa opratá 
a nečesaná vlna dávala do strožliakov na spanie. 
V zime príjemne hriala a v lete chladila. Okrem 
spriadania a plstenia, zatkávam načesané rúno 
do krosien. Takto vyrobený koberec slúži buď ako 
koberček na zem, sedačku alebo dečku pod sedlo 

na koňa. Bežne ho periem v automatickej pračke. 
Z plstených farebných guliek robia moje deti ná-
hrdelníky a náušnice.

Je tak veľa možností ako sa dá vlna využiť 
jednoduchým spôsobom v domácnosti, alebo na 
predaj. Nedovoľme, aby na našej vlne zarábali 
priekupníci a v iných krajinách vyrábali izolácie 
na domy, ktoré budeme potrebovať aj my.

A na záver: Snívam o tom, že sa ženy vrátia ku 
spoločných stretnutiam za kolovratom, nie preto 
že musia, ale že chcú. Chcú si nájsť čas na seba 
a spojiť príjemné s užitočným.

Autori: Jaroslav a Jana Roziakovci

Ovčia vlna – vzácna surovina
To čo chcem napísať určite všetci viete, ale človek rád zabúda a rýchlo sa prispôsobí novej 

dobe. Dobe, ktorá si už nepomenie, že na Slovensku sa chovalo stá tisíce oviec a vlna z nich 
mala využitie v každej domácnosti.

Z histórie vieme, že vlna je najstaršia textilná surovina. Ovčí vlas i postrihaní a pletení si 
zachová svoju schopnosť sa zmršťovať a rozťahovať. Preto aj oblečenie z nej je príjemné a po-
kožka voľne dýcha. Ovčie rúno pohlcuje vlhkosť a vďaka lanolínu majú výrobky z vlny samočis-
tiacu schopnosť. Lanolínu sa taktiež prisudzuje vlastnosť, že chráni pred mikroorganizmami 
a má ukľudňujúce vlastnosti.

Toto všetko bolo známe generáciám pred nami. Vážili si dar vlny, ktorý každoročne narástol 
na ich ovečkách a nič ich nestál. Tento dar prírody vedeli naši predkovia naplno využiť. Naša 
rýchla doba, ekonomika, peniaze a lacné šaty sa podpísali pod mnohé choroby, alergie a dnes 
sa im nedokážeme brániť. Ja sa pýtam samej seba či veľkovýroba môže vytvoriť takú históriu 
akú vytvorili naši predkovia.

SPRACOVANIE VLNY
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Výroba a spracovanie ovčieho mlieka v salašníc-
kych podmienkach sa riadi zásadami správnej pra-
xe obsiahnutými v legislatívnych predpisoch - Na-
riadeniach schválených v Európskom Parlamente 
a Rade a upravených na podmienky SR:
1)  Nariadenie (ES) č. 853/2004 Európskeho 

parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým 
sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre 
potraviny živočíšneho pôvodu

2)  Nariadenie komisie (ES) č. 1662/2006 zo 6. 
novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa na-
riadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné 
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho 
pôvodu

3)  Nariadenie komisie (ES) č. 1243/2007 z 24. 
októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 
III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobit-
né hygienické predpisy pre potraviny živočíšne-
ho pôvodu.
Hlavnými cieľmi týchto Nariadení je zabezpečiť 

vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa s ohľadom na 
bezpečnosť potravín, najmä tým, že prevádzkovate-
lia potravinárskych podnikov v celom Spoločenstve 
budú podliehať rovnakým predpisom a zabezpečí sa 
správne fungovanie vnútorného trhu s produktmi 
živočíšneho pôvodu, čo prispeje k dosiahnutiu cie-
ľov spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

Požiadavky na kvalitu ovčieho mlieka 
(podľa Nariadenia Európskeho spoločenstva č. 
1243/2007)

Surové ovčie mlieko musí pochádzať od oviec, 
ktoré patria do chovu: 
a/  ktorý je bez brucelózy alebo úradne uznaný bez 

brucelózy,
b/  ktorý je bez tuberkulózy alebo uznaný bez tu-

berkulózy,
Surové ovčie mlieko musí pochádzať od oviec, 

ktoré:
a/  ktoré neprejavujú žiadne príznaky infekčných 

ochorení prenosných mliekom na ľudí,
b/  ktoré sú v dobrom celkovom zdravotnom stave, 

neprejavujú žiadne príznaky chorôb, ktoré môžu 
mať za následok kontamináciu mlieka a najmä 
netrpia žiadnymi infekciami pohlavných orgá-
nov s výtokom, ani enteritídou s hnačkami a ho-
rúčkou alebo rozpoznateľným zápalom mliečnej 
žľazy,

c/  ktoré nesmú mať poranenia mliečnej žľazy, kto-
ré by mohli ovplyvniť mlieko,

d/  ktorým neboli podávané žiadne nepovolené 
látky alebo lieky a ktoré neboli nezákonne ošet-
rené a u ktorých, ak im boli podávané povole-
né lieky alebo látky, boli dodržané predpísané 
ochranné lehoty.
Surové ovčie mlieko od oviec, ktoré nezodpove-

dá stanoveným požiadavkám na a spracovania musí 
byť vylúčené surové ovčie mlieko, ktoré obsahuje 
rezíduá látok s farmakologickým účinkom alebo 
s hormonálnym účinkom, rezíduá antibiotík, pesti-
cídov, detergentov a iných látok, ktoré sú zdraviu 
škodlivé alebo môžu meniť zmyslové vlastnosti 
mlieka.

Do obehu na výživu ľudí je tiež zakázané uvá-
dzať prvé streky ovčieho mlieka z každého cecku, 
mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky na mikrobiolo-
gickú kvalitu alebo obsahuje rezíduá inhibičných 
látok.

Mikrobiologické znaky kvality ovčieho mlie-
ka (podľa Nariadenia Európskeho spoločenstva č. 
1243/2007)
1.  Surové ovčie mlieko na výrobu tepelne ošetre-

ného konzumného mlieka a mliečnych výrobkov 
z tepelne ošetreného mlieka spĺňa tieto štan-
dardy pre celkový počet mikroorganizmov pri 
30 °C v 1 ml: najviac 1 500 000.

2.  Surové ovčie mlieko na výrobu výrobkov vyrobe-
ných zo surového mlieka, pri výrobnom postupe 
pri ktorom sa nepoužije žiadne tepelné ošetre-
nie, musí spĺňať tieto štandardy:

a)  celkový počet mikroorganizmov pri 30 °C môže 
byť najviac 500 000 v ml

b) požiadavka na počet baktérii Staphylococcus au-
reus
Požiadavky na teplotu ovčieho mlieka 

(podľa Nariadenia Európskeho spoločenstva č. 
1243/2007)
1.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov 

musia zabezpečiť, aby po prijatí do spracovateľ-
skej prevádzkarne:

a)  mlieko bolo rýchlo schladené na teplotu najviac 
6 °C;

b)  mledzivo bolo rýchlo schladené na teplotu naj-
viac 6 °C alebo zostalo v zmrazenom stave a aby 
sa uchovávali na tejto teplote až do spracova-
nia.

2.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov 
však môžu uchovávať mlieko a mledzivo pri 
vyššej teplote, ak:

a)  sa so spracovaním začne ihneď po nadojení ale-
bo do 4 hodín od prijatia mlieka alebo mledziva 
v spracovateľskej prevádzkarni alebo

b)  príslušný orgán povolí vyššiu teplotu z tech-
nologických dôvodov, ktoré súvisia s výrobou 
určitých mliečnych výrobkov alebo výrobkov na 
báze mledziva.
Faktory ovplyvňujúce technologické vlastnos-

ti ovčieho mlieka
Najvýraznejší vplyv na zmenu obsahu jednotli-

vých zložiek ovčieho mlieka má laktačné obdobie. 
Veľkým zmenám podlieha najmä tuk a bielkoviny 
v mlieku, ktoré tvoria podstatnú časť sušiny. Od 
množstva týchto dvoch zložiek závisí výťažnosť 
syra z ovčieho mlieka. Na začiatku laktácie, keď je 
mlieko chudobnejšie na tuky a bielkoviny je potreb-
né na výrobu 1kg hrudkového syra 4,5-5,0 l mlieka 
(Gajdošík, 1988). 

Všeobecne možno konštatovať, že obsah bielko-
vín, tuku a popolovín sa v priebehu laktácie zvyšu-
je, obsah mliečneho cukru spravidla klesá. Prípadný 
pokles tuku a bielkovín v mesiacoch máj a jún súvisí 
v podstate so zvýšenou produkciou mlieka v tomto 
období (Margetín, Bullová, 2004).

Obsah vápnika v ovčom mlieku je veľmi dôležitý 
pri zrážaní mlieka syridlom. Na konci laktácie má 
mlieko zníženú syriteľnosť, lebo následkom zvýše-
nia obsahu kazeínu sa porušuje rovnováha medzi 
kazeínom a vápnikom (Čuboň, Haščík, Michalcová, 
2006).

Výrazné zmeny v zložení mlieka (v kvalite 
mlieka) nastávajú najmä vtedy, keď je chorobou 
priamo napadnuté vemeno oviec (zápaly vemena) 
(Margetín, Bullová, 2004). Celkový obsah tuku nie 
je pri každom mastitídnom ochorení znížený, ale 
sú výrazné zmeny v jeho zložení. Výrazne sa zvy-
šuje podiel voľných mastných kyselín (až o 47%), 
zvyšuje sa aktivita lipázy, čo je príčinou zníženej 
možnosti spracovania mliečneho tuku a v hotových 
výrobkoch sa prejaví zmenou senzorických vlast-
ností daného výrobku, počas skladovania sa prejaví 
oxidačná príchuť. So zvýšením PSB ubúda koloidne 
viazaný vápnik – čo sa nepriaznivo prejaví najmä 
pri výrobe syrov (znížená syriteľnosť) a inhibuje 
sa rast čistých mliekarenských kultúr (Burdová, 
2005). 

Syriteľnosť mlieka je ovplyvňovaná činiteľmi, 
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Zásady správnej praxe pre výrobu a predaj výrobkov 
z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach

Fyzikálne a chemické znaky kvality ovčieho mlieka (podľa STN 57 0510)

- obsah tuku min. 5,5 g.100g-1,

- obsah bielkovín min. 4,8 g.100g-1,

- obsah BTS min. 9,5 g.100g-1,

- merná hmotnosť min. 1.033 g.cm-3,

- titračná kyslosť stanovená metódou Soxhleta-Henkela  max. 12.0 °SH

Tabuľka 1  Maximálny počet baktérii Staphy-
lococcus aureus v ml ovčieho mlieka

Ukazovateľ n C m M

Staphylococcus 
aureus v1 ml

5 2 500 2 000

Celkový počet mikroorganizmov a počet Staphylo-
coccus aureus sa stanovuje najmenej 
n – počet vzoriek určených na mikrobiologické vy-
šetrenie
c – počet vzoriek z n v ktorých sa pripúšťa hodno-
ta najviac M, pričom platí, že: vo vzorkách   v poč-
te n mínus c môže byť najviac hodnota m
m – najvyšší prípustný počet mikroorganizmov 
v rozsahu výberu v 1 g vzorky
M – najvyšší prípustný počet mikroorganizmov 
v 1 g vzorky, ktorý sa ešte pripúšťa, ale len v počte 
vzoriek, ktorý je nižší ako c, alebo sa rovná c.



ktoré predovšetkým súvisia s chemickým zložením 
mlieka. Faktormi, ktoré významne ovplyvňujú sy-
riteľnosť mlieka sú predovšetkým obsah bielkovín 
a z nich hlavne obsah kazeínu, obsah Ca a najmä 
jeho ionizované formy, kyslosť mlieka a i. (Michal-
cová, 2004). 

S dodržiavaním hygienického programu dojenia 
súvisí aj mikrobiologická kvalita surového ovčie-
ho mlieka, ktorá sa následne odrazí v kvalite finál-
neho výrobku, t.j. ovčieho hrudkového syra, resp. 
bryndze (Durdíková, 2004a).

Čerstvo nadojené mlieko zo zdravej mliečnej 
žľazy a získané za podmienok správnej hygienickej 
praxe obsahuje relatívne malé množstvo mikroor-
ganizmov. Asociácia mikroorganizmov sa v priebe-
hu dojenia mení. Podľa pôvodu je tvorená mikroor-
ganizmami pochádzajúcimi z mliečnej žľazy, alebo 
z vývodných ciest mliečnej žľazy (Burdová et al., 
2001). Rýchlosť a intenzita množenia CPM závisí 
predovšetkým od teploty okolitého prostredia a od 
samotného mlieka. Dlhšia úschova mlieka umožňu-
je pomnoženie psychrotrofných baktérií s nežiadu-
cimi proteolytickými a lipolytickými účinkami. U dl-
hodobo uskladňovaného mlieka sa prejavujú chyby 
syriteľnosti, chyby pri prekysávaní a tiež v senzo-
rických vlastnostiach. (Michalcová, 2004)

Mikrobiálna asociácia surového ovčieho mlieka 
je tvorená mliečnymi streptokokmi, aerobnými spo-
rotvornými mikroorganizmami, mikroorganizmami 
z čeľade Enterobacteriaceae, mikrokokmi, niektorý-
mi druhmi kvasiniek a mikroskopických húb. 

Koliformné baktérie tvoria rovnako význam-
nú skupinu mikroorganizmov. Ich výskyt v mlieku 
a mliečnych výrobkoch sa považuje za indikáciu 
možnej prítomnosti črevných patogénov, alebo 
všeobecnejšie za indikáciu znečistenia fekálneho 
pôvodu, alebo nedostatočnej hygienickej praxe. 
Typickým predstaviteľom je rod Escherichia, Ente-
robacter, Klebsiella. Aj keď tieto mikroorganizmy 
neprežívajú pasterizačné teploty, bývajú častým 
pôvodcom rôznych chýb mlieka a mliečnych výrob-
kov. K zvýšeniu koliformných baktérií v surovom 
ovčom mlieku zvyčajne dochádza pri nedodržaní 
hygienických zásad dojenia a ošetrenia mlieka po 
nadojení. Okrem týchto zástupcov môžu byť v mlie-
ku za určitých podmienok prítomné aj enteropato-
génne, alebo enterotoxinogénne kmene Escheri-
chia coli (Durdíková, 2001).

K najčastejšie izolovaným mikroorganizmom zo 
surového ovčieho mlieka patria grampozitívne ko-
ky. Sú to hlavne jednotlivé druhy rodu Staphylococ-
cus (Jacková et al.,2003). V podmienkach našich 
chovov je Staphylococcus aureus najfrekventova-
nejším bakteriálnym kmeňom vo vzorkách ovčieho 
mlieka. V priebehu sezóny bol zaznamenaný prie-
merný výskyt Staphylococcus aureus 23,9% a celko-
ve zástupcov rodu Staphylococcus až 43,3% (Vasiľ 
et al.,2004). Staphylococcus aureus sa vyznačuje 
schopnosťou prežívať v materiáloch organického 
pôvodu (zvyšky krmiva, mlieka oddájaného na po-
dlahu i podstielku) v priestoroch ustajnenia, na 
odeve i rukách personálu vytvára ďalšie možnosti 
šírenia (Elečko et al.,2003). Z odbernej literatúry je 
na základe výsledkov výskumu zrejmá priam úmera 
medzi počtom stafylokokov v bazénoch a pribúda-
júcim počtom vydojených oviec (Vasiľ et al.,2004).

Do ovčieho mlieka môžu dostať aj iné nežiadu-
ce mikroorganizmy vrátane mikromycét. Najvyššie 
percento izolovaných mikroskopických húb v ovčom 
mlieku bolo zistené u rodu Cladosporium (23,93 
%), Penicillium (19,09 %) a Acremonium (17,09 %). 
Najvyššie druhové zastúpenie mal rod Aspergillus. 
Tieto údaje korelujú so špecifickými podmienkami 
na jednotlivých salašoch.

Aj prítomnosť ďalších rodov izolovaných zo vzo-
riek surového ovčieho mlieka (napr. Microsporum, 
Paecilomyces, Scopulariopsis) nemožno podceňo-
vať, pretože patria medzi kozmopolitné organizmy, 
ktoré sa často izolujú z pôdy a rastlinných zvyškov, 
ale niektoré parazitujú aj na hmyze (Durdíková, 
2004b).

Požiadavky na tepelné ošetrenie
Ak sa surové ovčie mlieko, mledzivo, mliečne 

výrobky alebo výrobky na báze mledziva tepelne 
ošetrujú, musia prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov zaistiť, aby toto ošetrenie spĺňalo požia-
davky ustanovené v kapitole XI prílohy II k naria-
deniu (ES) č. 852/2004. 

Pasterizácia sa dosiahne ošetrením, ktoré za-
hŕňa:
1)  vysokú teplotu na krátky čas (najmenej 72 °C 

na 15 sekúnd);
2)  nízku teplotu na dlhý čas (najmenej 63 °C na 30 

minút); alebo
3)  akúkoľvek inú kombináciu podmienok času/tep-

loty s cieľom dosiahnuť rovnocenný účinok, tak 
aby výrobky vykazovali tam, kde to pripadá do 
úvahy, negatívnu reakciu na alkalický fosfatá-
zový test bezprostredne po takomto ošetrení.
Kvalitu syrov, najmä senzorické vlastnosti, 

ovplyvňuje i tepelné ošetrenie mlieka. Pasterizá-
ciou mlieka možno vyrobiť syry štandardnej kvality 
bez rizika epidemiologických ochorení. Chuť takto 
vyrobených syrov môže byť menej výrazná. Problé-
mom pri pasterizácii mlieka je, že pri eliminácii ne-
žiaducich mikroorganizmov sa ničia taktiež poža-
dované mliečne baktérie a prirodzená mikroflóra, 
ktorá naopak dáva syrom ich typickú chuť. Týmto 
spôsobom syry strácajú na kvalite. Syry z nepas-
terizovaného mlieka majú často lokálny charakter, 
ktorý je daný podmienkami prostredia.

Tepelným ošetrením sa znižuje obsah rozpust-
ného vápnika (Ca), ktorý je dôležitý pre syriteľnosť. 
Pokles obsahu rozpustného Ca je úmerný výške 
a dobe záhrevu. Tento vplyv sa dá upraviť pridaním 
potrebného množstva rozpustných vápenatých solí, 
najčastejšie vo forme chloridu vápenatého (CaCl2). 
Napr. prídavok CaCl2 do ovčieho mlieka zlepšuje sy-
riteľnosť mlieka tým, že sa čas syrenia skracuje o 20 
– 60%, ale zároveň sa zvyšuje i výťažnosť syreniny 
o cca 10%. Zahriatím ovčieho mlieka nad 72 °C sa 
vyzráža viac srvátkových bielkovín, zvýši sa výťaž-
nosť zložiek mlieka, ale zhoršuje sa konzistencia 
a znižuje sa sušina syrov (Michalcová, 2004).

Rozdelenie syrov všeobecne
1) podľa druhu mlieka
- syry z kravského, ovčieho, kozieho mlieka ale-

bo ich kombinácie
2) podľa technológie výroby 
- prírodné syry - vyrába sa úplným alebo čias-

točným vyzrážaním bielkovín z  kravského, ovčie-
ho alebo kozieho mlieka pôsobením syridiel alebo 

iných vhodných koagulačných činidiel, alebo ky-
seliny mliečnej vzniknutej biologickým kysnutím 
mliečneho cukru a čiastočným oddelením srvátky 
uvoľnenej v procese spracovania,

- tavené syry - sú syry vyrábané z jedného dru-
hu syra alebo viac druhov syrov drením, mletím, 
miešaním s taviacimi soľami tepelným záhrevom 
pri teplote najmenej 70 °C v trvaní najmenej 30 se-
kúnd s pridaním alebo bez pridania iných zložiek,

- syrové výrobky - sú výrobky vyrábané zo syrov 
a iných potravinárskych výrobkov, pričom syr tvorí 
z celkového podielu najmenej 51 hmotnostných %

Prírodné syry sú charakterizované:
a)  množstvom tuku
1.  v celej hmote v hmotnostných percentách,
2.  v sušine v hmotnostných percentách,
b)  množstvom sušiny v hmotnostných percentách.

Prírodné syry sa podľa množstva vody v beztu-
kovej hmote syra (VBHS) v hmotnostných percen-
tách členia na tieto skupiny:

Skupina syra VBHS (g/100g)

Extra tvrdý menej ako 47

Tvrdý 47 a menej ako 55

Polotvrdý 55 a menej ako 62

Polomäkký 62 a menej ako 68

Mäkký najmenej 68

pričom sa množstvo vody v beztukovej hmote syra 
vypočíta podľa vzorca:
    g vody v 100 g syra
VBHS = ______________________ x 100.
  100 - g tuku v 100 g syra

Podľa množstva tuku v sušine (t. v s.) sa prí-
rodné syry členia na tieto skupiny:

 

Skupina syra t. v s. (g/100g)

Vysokotučný 60 a viac

Plnotučný 45 a menej ako 60

Stredne tučný (polotučný) 25 a menej ako 45

Nízkotučný 10 a menej ako 25

Odtučnený menej ako 10

Podľa spôsobu zrenia sa prírodné syry členia 
na tieto skupiny:
a) zrejúce,
b) nezrejúce,
c) v slanom náleve.

Ovčí hrudkový syr je syr vyrábaný vyzráža-
ním bielkovín z ovčieho mlieka pôsobením syridla 
a čiastočným oddelením srvátky uvoľnenej v proce-
se jeho výroby.

Bryndza je prírodný syr, vyrábaný zo zrejúceho 
ovčieho hrudkového syra alebo zo zmesi zrejúceho 
ovčieho hrudkového syra a vykysnutého hrudko-
vého syra, alebo zo zmesi skladovaného ovčieho 
syra a vykysnutého hrudkového syra; bryndza musí 
obsahovať najmenej 50,0 hmotnostného percenta 
ovčieho syra zo sušiny výrobku.

Bryndza podľa suroviny použitej na jej výrobu 
sa člení na
a)  ovčiu bryndzu vyrábanú len z ovčieho hrudko-

vého syra,
b)  zmesnú bryndzu vyrábanú z ovčieho hrudkové-

ho syra a hrudkového syra,
c)  zmesnú bryndzu vyrábanú zo skladovaného ov-

čieho syra a hrudkového syra.
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Bryndza podľa množstva tuku v sušine v hmot-
nostných percentách sa člení na:
a)  ovčiu bryndzu s množstvom tuku v sušine naj-

menej 48,
b)  plnotučnú zmesnú bryndzu s množstvom tuku 

v sušine najmenej 48,
c)  zmesnú bryndzu s množstvom tuku v sušine 

najmenej 38.
Bryndza podľa množstva sušiny v hmotnost-

ných percentách sa člení na:
a)  ovčiu bryndzu s množstvom sušiny najmenej 48,
b)  zmesnú bryndzu s množstvom sušiny najmenej 

44.
Hlavné znaky technologického postupu výro-

by OHS sú:
1)  príprava mlieka pred syrením:
-  základné ošetrenie mlieka (cedenie a filtrácia),
-  tepelné ošetrenie mlieka - 63 °C na 30 minút 

alebo 72 °C na 15 sekúnd
-  úprava teploty mlieka na 29 až 31 °C
-  pridanie chloridu vápenatého vo forme 40 %-

ného roztoku (200 – 400 ml.100 l-1 mlieka) ale-
bo kryštalického (10 – 20 g.100 l-1 mlieka) pred 
zrážaním mlieka,

-  pri tepelnom ošetrení mlieka - pridanie do 1 % 
mliekarenských kultúr ZS 25,

2)  syrenie mlieka:
-  výpočet potreby syridla:

množstvo                     množstvo mlieka (ml)            

syridla (ml)
 = ___________________________ x 

                                             sila syridla (SU)

                35                                           40________________ x ________________ x 1,25
     teplota zrážania            čas zrážania (min)

-  zrážanie mlieka koagulačnými enzýmami syri-
dla pri teplote od 29 do 32 °C po dobu 30 – 40 
minút,

3)  spracovanie a formovanie syreniny: musí pre-
biehať pri teplote od 29 do 32 °C

-  obrátenie povrchu syreniny (1 - 2 min.)
-  krájanie syreniny (3 - 5 min.)
-  usadzovanie syreniny (2 - 3 min.)
-  drobenie syreniny (na veľkosť zrna fazule) (10 

min.)
-  vytužovanie syreniny (20 - 30 min.)
-  usadzovanie syreniny (2 - 3 min.)
-  formovanie syreniny 
-  odkvapkávanie syreniny a kysnutie syra pri tep-

lote od 18 do 22 °C najmenej 24 hodín,
4)  ošetrovanie a zrenie hrudkového syra:
-  dozrievanie syra: 2 - 3 dni pri teplote 18 až 22 

°C, max. 5 dní pri teplote 14 až 16 °C,
-  ošetrovanie syra (utieranie syra čistou utierkou 

namočenou v soľnom roztoku) až do prevzatia 
odberateľom resp. do ďalšieho spracovania.
Vplyv technológie výroby na kvalitu ovčieho 

hrudkového syra
Vplyv kvality a prípravy mlieka

a)  mikrobiologická kvalita mlieka – napr. pri zvý-
šenom obsahu koliformných baktérií vzniká tzv. 
nepravé kysnutie (veľa drobných lesklých die-
rok v syre) a nečistá horká chuť syra,

b)  zloženie a vlastnosti mlieka – zvýšený obsah 
bielkovín a vápnika mlieka, vyššia kyslosť 
i teplota mlieka zlepšujú enzymatické zrážanie 
mlieka a zvyšujú výťažnosť syreniny; napr.: - za-

hriatie mlieka pred syrením na teplotu iba 25°C 
dvojnásobne predĺži dobu syrenia mlieka; s vyš-
šou teplotou sa však skracuje doba zrážania; 

-  so stúpajúcou kyslosťou ovčieho mlieka sa pô-
sobenie syridla zvyšuje; zvýšením kyslosti mlie-
ka z 8°SH na 11°SH sa čas syrenia dvojnásob-
ne skráti; ak pri výrobe syrov z ovčieho mlieka 
chceme dosiahnuť správny pomer enzymatic-
kého a kyslého zrážania kazeínu, je potrebné 
pri vyššej kyslosti ovčieho mlieka (nad 10°SH) 
pridať väčšie množstvo syridla (120%) a naopak 
zasa pri nízkej kyslosti menej syridla (80%); 

-  prídavok CaCl2 zlepší syriteľnosť o 20 – 60% 
a výťažnosť syreniny o 10%,

c)  úschova mlieka - dlhšia úschova mlieka umož-
ňuje pomnoženie psychrotrofných baktérií 
s nežiaducimi proteolytickými a lipolytickými 
účinkami. U dlhodobo uskladňovaného mlieka 
sa prejavujú chyby syriteľnosti, chyby pri pre-
kysávaní a tiež v senzorických vlastnostiach. Pri 
dlhšej úschove mlieka pri vyšších teplotách sa 
v mlieku rýchlo pomnoží prítomná (kyslomlieč-
na i banálna) mikroflóra, čo môže spôsobiť prí-
lišné prekysnutie syra a jeho tvarohovitosť.

d)  tepelný záhrev - pri použití vyššej teploty (nad 
72 °C) pri pasterizácii mlieka sa vyzráža viac sr-
vátkových bielkovín, zvýši sa výťažnosť, ale zhor-
šuje sa konzistencia a znižuje sa sušina syrov.
Vplyv syrenia mlieka

a)  dávka syridla - je potrebné ju voliť s ohľadom na 
kyslosť mlieka, aby sa dosiahol správny pomer 
sladkého a kyslého zrážania; pri rýchlom syre-
ní sa nedostatočne uvoľňuje srvátka, kým pri 
pomalom syrení vzniká mäkká syrenina a väčšie 
straty do srvátky; všeobecne platí, že čím tvrdší 
syr chceme vyrobiť, tým viac syridla sa pridáva, 
avšak príliš vysoká dávka syridla môže spôsobiť 
nepožívateľnosť syra, lebo syr bude horký.
Vplyv spracovania syreniny

a)  teplota - pri zníženej teplote sa spomaľuje pre-
kysávanie a viac srvátky sa viaže v syre, srvátka 
sa dlhšie uvoľňuje, čo spôsobuje zníženie ob-
sahu sušiny - takýto syr počas zrenia „mokvá“ 
a má mäkkú konzistenciu;

b)  spôsob krájania a miešania syreniny - ovplyvňu-
je sušinu syra, jeho dierovanie a výťažnosť (pri 
včasnom a nešetrnom krájaní sa zvýšia straty 
syra do srvátky až o 10%);

c)  miešanie (dosúšanie) syrárskeho zrna - po krát-
kom vymiešaní (menej ako 20 min) syrové zrno 
neuvoľní dostatočne srvátku a syr môže získať 
tvarohovitú - mäkkú konzistenciu;

d)  formovanie, lisovanie, obracanie čerstvého sy-
ra - ovplyvňuje celistvosť, štruktúru, výťažnosť, 
sušinu syra.
Vplyv prekysávania a zrenia syra

a)  teplota pri odkvapkávaní a dokysávaní syra 
- pre správny priebeh kysnutia syrov je poža-
dovaná teplota 18 °C až 20 °C, pri tejto teplote 
dochádza k rýchlemu premnoženiu kyslomlieč-
nych baktérií a v dôsledku toho k dostatočnému 
prekysávaniu syroviny a intenzívnej tvorbe ky-
seliny mliečnej, ktorá sa uplatňuje pri zrení sy-
ra a má inhibičný vplyv na potlačenie rastu ne-
žiaducich mikroorganizmov, pri nižšej teplote 
(pod 18°C) syr horšie prekysáva je slizký, maz-

ľavý, má nečistú horkú chuť; nedodržanie opti-
málnych teplotných podmienok pri kysnutí syra 
má tiež za následok výrazné zníženie počtu kys-
lomliečnych baktérií, čo vedie k zníženej tvorbe 
kyseliny mliečnej a tým môže dôjsť k premno-
ženiu nežiaducej mikroflóry, v dôsledku čoho 
dochádza k zníženiu celkovej kvality syra resp. 
aj k vzniku zdravotného rizika pre konzumenta

b)  ošetrovanie syra - pri nedostatočnom obracaní 
vznikne na povrchu hrubá kôra a v spodnej čas-
ti zostáva srvátka - syr je mäkký a mazľavý; pri 
nedostatočnom otieraní syra do sucha slaným 
roztokom, kôra syra môže byť veľmi mäkká, ne-
uzavretá; 

c)  teplota zrenia - pri vyššej teplote (nad 15°C) 
dochádza k príliš rýchlemu zreniu, k rozkladu 
bielkovín a zmenenej štruktúr; relatívna vlhkosť 
vzduch by sa mala pohybovať od 70 do 90%.
Z hľadiska zdravotnej bezpečnosti je bezpod-

mienečne nutné dodržať teplotu a čas na dostatoč-
né prekysnutie syra, inak vznikne riziko pomnože-
nia patogénnych mikroorganizmov.

Využitie srvátky po spracovaní ovčieho mlieka
Po výrobe OHS zostáva srvátka, ktorá obsahuje 

zvyšky tuku, drobný syrársky prach - kazeín, srvát-
kové bielkoviny, laktózu a minerálne látky (zlože-
nie srvátky: S : 8,72 %, T : 1,61 %, B : 1,50 %, L : 
4,93 %, ML : 0,48 %)

 Sladká žinčica
Základom sladkej žinčice je mliečna bielkovina 

albumín. Získava sa zahrievaním sladkej srvátky 
po odstránení zvyškov syroviny /“baran“/. Tieto 
zvyšky totiž pri zahrievaní srvátky stuhnú a pri pití 
žinčice vyvolávajú odpor. Pri zahrievaní sa srvátko-
vé bielkoviny zrážajú, strhnú so sebou i mliečny tuk 
a vytvárajú ucelenú povrchovú vrstvu. Dohrievanie 
sa končí pri teplote 90-92 °C. Pevná vrstva sa zo-
zbiera naberačkou a dokonale sa zamieša. Dostá-
vame sladkú žinčicu, ktorej chuť je mierne sladká, 
lahodná, mandľová. Pije sa horúca alebo vychlad-
nutá, mierne osolená príp. bez soli. Žinčica je veľmi 
bohatá na draslík /∅ 100 mg/100 ml/.

Zloženie sladkej žinčice 
S : 12,16 %, T : 5,07 %, B : 2,61 %, L : 3,77 %, 

ML : 0,41 %
Kyslá žinčica
Vyrába sa zo sladkej žinčice.
Tradičný spôsob výroby na salaši:
Dokonale vychladená sladká žinčica sa nechá 

vychladnúť v osobitnej nádobe. V tejto nádobe 
žinčica prirodzene skysne. Ďalšia sladká žinčica sa 
opatrne prilieva na povrch kyslej žinčice, aby sa 
s ňou nepremiešala. Sladká žinčica skysne od kyslej 
žinčice rýchlejšie. Kyslosť žinčice by sa mala pohy-
bovať od 30 do 40 ° SH.

Výroba kyslej žinčice za použitia mliekaren-
ských kultúr:

Sladká žinčica sa rýchle vychladí na teplotu 20 
°C + 2 °C. Pridá sa 1 % prevádzkového zákvasu kul-
túry ŽK-25 a nechá sa fermentovať 20-24 h. Ak do-
sahuje kyslosť 30 ° SH vychladí sa na teplotu 10 °C.

Urda
Je albumínový syr. Vyrába sa rovnakým spôsobom 

ako sladká žinčica. Vyzrážaná bielkovina sa zozbiera 
varechou do plachtičky, dobre sa z nej vytlačí srvátka 
a nechá sa 24 h odkvapkať. Trvanlivosť je 2-3 dni.
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ŠĽACHTENIE A PLEMENITBA

V posledných číslach časopisu Chov oviec a kôz bo-
lo uverejnených viacero príspevkov ohľadom hodno-
tenia oviec a najmä plemenných baranov najmä podľa 
plemenných hodnôt (PH). V niektorých príspevkoch 
odzneli kritické pripomienky k selekčnej a šľachtiteľ-
skej práci v tejto oblasti. Tieto nedostatky sú opod-
statnené, ale podľa môjho názoru okrem chovateľ-
ských príčin sú spôsobené aj nasledovnými dôvodmi: 
1. Percentuálny podiel špičkových baranov a jariek 

podľa PH bol na ŠR určený dopredu (selekčný tlak) 
a to nasledovne. 

– hodnotenie na 3 *** dosiahne od 0 do 20% (max. 
20% jedincov),

– hodnotenie na 2 ** dosiahne od 20 do 60% 
(max.40% jedincov),

– hodnotenie na 1* dosiahne od 60 do 90% (max. 
30% jedincov),

– ostatné od 90 do 100% (max. 10% jedincov). 
2. Nakoľko sa realizuje chovateľský program na rezis-

tenciu oviec voči scrapie do plemenitby sa začali 
prednostne zaraďovať plemenné barany rizikovej 
skupiny 1 (ARR/ARR) a PH za produkčné ukazova-
tele sa stali druhoradé. 

3. Nákupom plemenných zvierat zo zahraničia a ich 
zaraďovaním do plemenitby sa znižujú produkčné 
ukazovatele u potomstva, nakoľko PH u nakúpe-

ných zvierat mali nulové hodnoty (v súčasnosti 
sú prijaté opatrenia, aby nakúpené zvieratá mali 
pridelené priemerné PH za plemeno). 
 Z týchto dôvodov sme sa rozhodli zhodnotiť úro-

veň Šľachtiteľských chovov podľa dosahovaných PH 
aukčných plemenných baranov plemena cigája (C ), 
zošľachtená valaška (ZV) a krížencov s dojnými pleme-
nami lacaune (LC) a východofrízske (VF). 

Aukčných plemenných baránkov prihlásených na 
Nákupný trh v r. 2009 sme zhodnotil podľa údajov PH 
za : 
– mliekovú úžitkovosť uvádzanú v l,
– plodnosť uvádzanú v %,
– intenzitu rastu v kg.

PH za mliekovú úžitkovosť vyjadruje o koľko 
litrov mlieka zvyšuje alebo znižuje produkciu mlieka 
oproti priemeru, ktorý sa dosahuje v rámci plemena. 
Pre porovnanie uvádzame, že v r. 2008 bola priemerná 
produkcia mlieka v ŠCH u plemena C 103,62 l, u pleme-
na ZV 104,01, u kríženiek na báze plemena C 151,76 l 
a u kríženiek na báze plemena ZV 135,39 l.

PH za plodnosť v našom prípade pre lepšie zná-
zornene vyjadrujeme v %. To znamená o koľko % bará-
nok zvyšuje alebo znižuje plodnosť potomstva oproti 
priemeru, ktorý sa dosahuje v rámci plemena. V r. 
2008 bola v ŠCH dosiahnutá nasledovná priemerná 

plodnosť (% plodnosti na obahnenú ovcu) u plemena 
C 129,0%, u plemena ZV 127,7%, u kríženiek C x LC 
140,5% a u kríženiek ZV x LC 137,4%. 

PH za intenzitu rastu vyjadruje o koľko kg zvyšuje 
alebo znižuje aukčný baránok hmotnosť pri odstáve 
u potomstva oproti priemeru, ktorý sa dosahuje v rám-
ci plemena. Pre porovnanie uvádzame, že v r. 2008 
bola v ŠCH priemerná hmotnosť baránkov do odstavu 
u plemena C 18,7 kg, u plemena ZV 19,1kg, u krížencov 
C x LC 19,6 kg a u krížencov ZV x LC 18,0 kg.

Poradie ŠCH v tabuľkách je uvedené podľa PH za 
mliekovú úžitkovosť (na prvom mieste je uvedený 
chov s najvyššou PH a na poslednom mieste s naj-
nižšou PH). Pri hodnotení PH za plodnosť a intenzity 
rastu je poradie chovu uvedené v nasledujúcom stĺpci. 
Pre zaujímavosť uvádzame v tabuľkách aj prepočítanú 
produkciu mlieka za dojnú periódu jednotlivých cho-
vov a ich poradie za r. 2008, nakoľko vtedy sa narodili 
hodnotené plemenné baránky. Pri porovnaní produkcii 
mlieka za dojnú periódu a PH vybraných plemenných 
baránkov je vidieť, že vo viacerých chovoch s nižšou 
produkciou mlieka je u baránkov vyššia PH ako v cho-
voch s vyššou produkciou mlieka. Toto svedči o  výbere 
potomstva po vynikajúcich rodičoch. 

 Celkové poradie chovov podľa PH za mliekovú 
úžitkovosť, plodnosť a intenzitu rastu je uvedená v ta-
buľkách v poslednom stĺpci. Pri tomto hodnotení sme 
brali do úvahy dosahované poradie chovov podľa hod-
notených PH vynásobených koeficientom dôležitosti. 

Ing. Anton Čapistrák, 
CVŽV, Ústav šľachtenia zvierat a kvality produktov, pracovisko Trenčianska Teplá
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 Hodnotenie chovov podľa plemenných hodnôt 
aukčných baranov plemena cigája zošľachtená 
valaška a krížencov s dojnými plemenami

Tabuľka 1  Hodnotenie šľachtiteľských chovov plemena cigája podľa  plemenných hodnôt aukčných baranov prihlásených na NT v r. 2009  

Por.

čis.
Názov chovu

Počet

bar. 

Mlieko

 PH v l

Plodnosť Intenzita rastu Produkcia mlieka Celkové 

poradiePH v % Poradie PH v kg Poradie litre Poradie

1 Agrofarma s.r.o., Červený Kameň 14 35,51 3,38 18 0,0710 22 114,4 9 12
2 PD Žemberovce 35 33,93 10,54 4 0,366 3 132,0 2 1
3 PD Sklabiňa – Záborie 13 28,98 7,27 12 0,1930 13 115,1 6 6
4 AGRO-LENT s.r.o., Malý Šariš 31 23,79 8,25 7 0,2009 11 104,8 15 4
5 PD Mošovce – Socovce 11 22,59 0,24 24 01354 18 114,4 8 19
6 PD Jarovnice – Hermanovce 23 19,58 10,57 3 0,2346 8 115,7 5 3
7 Prvá družstevná a.s., Dačov Lom 23 19,42 2,78 19 0,0724 21 114,9 7 17
8 PD Jarovnice – Uzovské Pekľany 18 19,39 7,75 9 0,3435 4 88,7 21 5
9 PETER KARCOL 24 19,07 11,65 2 0,4164 1 128,0 3 2
10 CVŽV, ÚCHOK Trenč. Teplá 4 16,79 11,74 1 -0,0129 25 108,8 13 8
11 OVINI s.r.o. 28 14,96 0,54 23 0,0163 24 94,8 18 22
12 PD Malcov – Lenartov 18 14,74 4,79 16 0,1975 12 56,3 25 13
13 Agro Eko služby s.r.o., Bukovce 22 14,50 6,13 14 0,2575 7 94,8 19 10
14 Turiec – Agro s.r.o., Turč. Ďur 19 13,39 4,11 17 0,1233 19 112,6 11 20
15 AGROSEV s.r.o. Detva 13 13,31 2,06 20 0,2199 10 114,1 10 18
16 R. ŠTASTNÁ Farma Polomíno 13 12,78 7,41 11 0,3918 2 117,4 4 7
17 AGRO Raslavice s.r.o. 21 12,63 6,30 13 0,1922 14 146,3 1 15
18 Agrodružstvo Bystré 11 12,24 8,89 6 0,0627 23 112,4 12 16
19 PD Tulčík – Demjatá 32 11,82 8,11 8 0,2884 5 91,9 20 9
20 Ovčia farma Proč s.r.o. 31 11,08 9,21 5 0,1650 16 96,0 17 14
21 ZPD Poltár – Kokava n/Rimav. 13 9,70 7,53 10 0,2844 6 107,5 14 11
22 PD Sebedin – Bečov 16 8,33 5,49 15 0,0940 20 97,3 16 21
23 PD Očová 25 6,55 -0,92 25 0,1832 15 75,3 22 25
24 PD Detvianská Huta 14 4,44 1,24 21 0,1356 17 68,2 24 24
25 PD Senohrad 24 2,58 1,18 22 0,2200 9 74,6 23 23
Priemer ŠCH ( x 

_ 
) 496 16,30 5,97 0,2081 103,62 -

Smerodajná odchýlka ( s x 
_ 

) 0,3487 0,1959 0,0088
Variačný koeficient (v) 40,02 94,60 105,83
Minimálne -6,98 -8,59 -0,6430
Maximálne 60,06 23,54 0,7216
Hodnota F-testu 23,59+++ 14,99+++ 6,17+++



Pri celkovom poradí sme nebrali do úvahy dosahovanú 
produkciu mlieka za dojnú periódu. Poradie chovov 
oviec plemena C a ZV na 1 až 10 mieste je vyznačené 
v tabuľkách výraznejším písmom. 

Výsledky dosahované za jednotlivé ukazovatele PH 
sme spracovali variačno-štatisticky s uvedením dosa-
hovaných minimálnych a maximálnych ukazovateľov.

Ako vyplýva z tabuliek rozdiely v PH medzi jed-
notlivými chovateľmi čistokrvných baránkov C a ZV sú 
preukazné, pričom väčšie rozdiely sú u chovateľov ba-
ránkov plemena C. Pri hodnotení krížencov v Šľachti-
teľsko – experimentálnych chovov sme nezistili medzi 
jednotlivými chovateľmi preukazné rozdiely a rozpätie 
dosahovaných PH je vo väčšine prípadov nižšie ako 

u čistokrvných plemien. 
Poradie jednotlivých chovov podľa dosahovaných 

PH baránkov je uvedené v tabuľkách, preto nemieni-
me slovne hodnotiť toto poradie. Na základe uverej-
nených výsledkov sa môže zhodnotiť každý chovateľ, 
a pri porovnaní s ostatnými odhaliť svoje nedostatky 
alebo prednosti pri výbere plemenných baránkov. 

Tabuľka 2  Hodnotenie šľachtiteľsko-experimentalnych chovov krížencov  cigája x lacaune podľa  plemenných hodnôt aukčných baranov prihlásených 
na NT v r. 2009  

Por.

čis.
Názov chovu

Počet

bar. 

Mlieko

PH v l

Plodnosť Intenzita rastu Produkcia mlieka Celkové 

poradiePH v % Poradie PH v kg Poradie litre Poradie

1 Agrofarma s.r.o., Červený Kameň 22 16,60 11,36 3 0,2516 4 160,4 2 3
2 PD Sklabiňa – Záborie 13 16,37 14,10 1 1,0808 2 172,9 1 1
3 Agrodružstvo Bystré 8 14,64 9,88 4 1,1403 1 114,8 4 2
4 CVŽV, ÚCHOK Trenč. Teplá 26 12,09 13,70 2 0,5193 3 143,8 3 4
Priemer ŠECH ( x 

_ 
) 69 14,63 12,58 0,5817 151,76

Smerodajná odchýlka ( s x 
_ 

) 0,6743 0,8009 0,2244
Variačný koeficient (v) 40,02 53,05 319,98
Minimálne 0,67 - 4,63 - 4,45
Maximálne 27,01 27,50 4,3041
Hodnota F-testu 3,11ns 1,16ns 0,94ns

Tabuľka 3  Hodnotenie šľachtiteľských chovov plemena zošľachtená valaška podľa  plemenných hodnôt aukčných baranov prihlásených na NT v r. 2009

Por.
čis.

Názov chovu
Počet
bar. 

Mlieko
 PH v l

Plodnosť Intenzita rastu Produkcia mlieka Celkové 
poradiePH v % Poradie PH v kg Poradie litre Poradie

1 PD Predmier 4 12,75 4,82 18 -0,0276 25 99,4 18 12
2 AGROTRADE GROUP s.r.o.Turček 24 11,79 7,32 10 0,1089 7 120,3 7 1
3 SHR Šuchtár Ján 9 11,44 0,33 29 0,0648 14 121,8 6 15
4 PD Zamagurie 12 11,07 4,69 19 0,0721 13 103,0 16 9
5 PD Kvačany 29 11,00 4,23 21 0,0150 22 97,4 19 17
6 SHR T. Dziak, Toporec 22 10,86 13,26 1 0,0215 21 96,4 20 4
7 PD Východná 32 10,71 5,92 14 0,0842 11 118,5 10 6
8 Agrospol Hradova s.r.o. 21 10,55 7,59 9 0,1853 3 134,2 2 2
9 PD Važec 21 10,28 4,99 16 -0,0059 23 130,1 3 16
10 Agrodružstvo-S  Revúce 19 9,18 8,46 3 0,0893 10 108,2 14 3
11 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 14 8,95 6,14 12 0,0984 9 118,8 9 7
12 Agrodružstvo Úsvit s.r.o. 8 8,86 2,08 28 0,0739 12 104,3 15 21
13 NOFA . Ing. N. Fassinger 39 8,80 2,64 26 -0,0133 24 90,7 22 26
14 RD Klenovec, stado 593 38 8,61 8,15 5 0,0392 16 101,2 17 8
15 PD Liptovské Revúce 33 7,11 11,55 2 0,0580 15 126,5 4 5
16 RD „Veká Rača“ Oščadnica 4 7,07 2,30 27 0,3235 1 78,1 27 19
17 RD Klenovec, stado 056 22 6,65 8,19 4 0,0269 19 83,0 26 11
18 PD Trsteník 23 6,08 2,98 24 0,2463 2 117,8 11 18
19 TOMAK s.r.o. Podolínec 29 6,03 3,46 22 0,1498 6 138,8 1 20
20 RPD Pucov 24 4,82 5,24 15 0,0259 20 110,7 12 23
21 PD Malatiná 46 4,64 3,45 23 0,1001 8 119,0 8 22
22 Agrofarma spol. s.r.o. 40 4,33 7,96 7 0,0377 17 122,6 5 14
23 Agrourbár s.r.o. Hrabušice 19 4,10 4,45 20 -0,0709 28 95,9 21 28
24 RD Olšavica - Brutovce 16 3,14 4,85 17 -0,0885 29 83,2 25 27
25 PD Veľký Lipník 20 2,99 8,00 6 0,1637 5 89,2 23 10
26 RD Litmanová 19 2,90 6,59 11 0,1704 4 70,1 29 13
27 Agrodružstvo Granč - Petrovce 11 2,53 6,12 13 0,0376 18 110,6 13 24
28 SHR Ing. J. Janečko S.N.V. 4 1,11 2,66 25 -0,0418 27 71,1 28 29
29 PD Kluknava 21 1,06 7,84 8 -0,0389 26 87,6 24 25
Priemer ŠCH ( x 

_ 
) 623 7,18 6,14 0,0637 104,01

Smerodajná odchýlka  ( s x 
_ 

) 0,1445 0,1815 0,0044
Variačný koeficient (v) 65,42 85,08 208,43
Minimálne -5,73 -14,24 -0,8130
Maximálne 24,93 24,01 0,6471
Hodnota F-testu 16,49+++ 8,41+++ 10,85+++

Tabuľka 4  Hodnotenie šľachtiteľsko-experimentalnych chovov krížencov  zošľachtená valaška s plemenom lacaune a východofrízske podľa  plemen-
ných hodnôt aukčných baranov prihlásených na NT v r. 2009  

Por.
čis.

Názov chovu
Počet
bar. 

Mlieko
 PH v l

Plodnosť Intenzita rastu Produkcia Celkové 
poradiePH v % Poradie PH v kg Poradie litre Poradie

1 PD Predmier 23 20,83 4,87 5 0,2900 4 114,3 5 5
2 AGRO - RACIO s.r.o. 22 20,28 8,47 3 0,3262 3 105,7 6 1
3 ASIK s.r.o. Žilina 26 20,16 8,60 2 0,2768 5 149,9 2 4
4 CVŽV, ÚCHOK Trenčianska Teplá 13 13,57 8,14 4 0,5350 1 166,4 1 3
5 ISOKMAN trading – V. Murín 5 7,98 10,31 1 0,3346 2 126,1 4 2
6 PD Trsteník 13 2,64 -2,01 6 0,2057 6 131,4 3 6
Priemer ŠECH ( x 

_ 
) 102 16,67 6,41 0,3171 135,39

Smerodajná odchýlka ( s x 
_ 

) 0,7078 0,5858 0,0240
Variačný koeficient (v) 56,53 106,13 79,98
Minimálne -2,44 -9,35 -0,3182
Maximálne 41,63 22,35 0,8922
Hodnota F-testu 16,67+++ 6,41+ 2,86+
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nákupný trh Podhorany
Vyhodnotenie nákupného trhu

Miesto NT: AT-Tatry Spiš.Belá-Podhorany                                                                     Dátum NT: 23.06.10

Počet  Počet

 prihl.

 Počet

predv.

 Počet zaradených do Celkom 

zarad.

Počet

vyrad. Ident.stáda  ER EA EB I II

703 529 043 8 8 5 2 0 0 0  7  1
703 529 364  5  5  2 3 0 0 0  5  0
703 529 365  6  6  3 1 1 0 0  5  1
703 008 369  24 24  6 15 2 0 0 23  1  1
703 008 373  9  9  0 1 4 3 1  9  0
704 512 072  13 12  1 8 1 0 0 10  2
704 521 081  10  8  0 6 2 0 0  8  0
706 702 290  9  9  3 5 0 0 0  8  1
710 532 090  16 13  7 3 2 0 0 12  1
710 532 091  6  6  1 4 0 1 0  6  0
710 520 092  5  0  0 0 0 0 0  0  0
710 705 704  21 17  3 10 4 0 0 17  0  0
801 010 103  16  8  5 2 0 0 0  7  1
801 506 226  18 17  0 10 3 1 0 14  3  3
808 547 062  4  2  2 0 0 0 0  2  0
810 706 368  10  9  1 2 3 0 0  6  3
Celkom za NT  180  153 39 72 22 5 1 139 14

Na farme firmy AT Tatry Spišská Belá v Pod-
horanoch sa konal 23.6.2010 Nákupný trh na  
plemenné barany plemena zošľachtená valaška 
a suffolk. Aj tento rok mal Nákupný trh vyso-
kú úroveň, na ktorú sme si už u firmy AT Tatry 
zvykli. O otvorenie trhu sa postaral konateľ 
firmy Ing. Milan Krajanec. Po jeho úvodných 
slovách už nasledovalo samotné hodnotenie 
baranov. Komisia pracovala v zložení: Doc. 
Gyarmathy-predseda, Ing. Šutý, Ing. Čapistrá-
k,Ing. Rafajová, MVDr. Zubrický, MVDr. Pastu-
cha, Ing. Reľovský, Ján Novysedlák. Celkovo 
bolo predvedených 153 plemenných baranov. 
Presné výsledky NT si môžete pozrieť v tabuľke. 
V závere NT sa konala súťaž o víťaza NT. Prvé 
miesto získal na základe rozhodnutia komisie 
baran z firmy NOFA Ing. Norbert Fassinger. Tak 
ako aj pri ostatných víťazoch NT, by mal víťaz-
ného barana chovateľ predviesť na tohtoroč-
nom Agrokomplexe. 

Autor: Ing.Slavomír Reľovský
Autor fotografií: Ing. Stanislava Romaňáková

Návrat domov-SHR Dziak Tomáš,má to najbližšie 
a tak ide pešo so zvieratamiZapisovateliaUž tradične komentuje Ing. Čapistrák

Šampión NT-baran plemena ZVPekne pripravená kolekcia Posúdenie veterinárom

Komisia rozhoduje o šampiónovi NTOtvorenie NT
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Coombes Farm
Navštívili sme Coombes farmu, kde nás mi-

lo privítala 80-ročná pani. Jej dcéra, majiteľka 
farmy nám porozprávala o svojich chovateľ-
ských aktivitách. Chová 100 kusov hovädzieho 
dobytka a 800 kusov oviec plemena wells. Popri 
nich aj 14 plemenných baranov.

Kravičky plemena sussex-hnedé a yourkshir-
ske –čierne. Po prehliadke stajní a poľnohos-
podárskych budov nás pani majiteľka naložila 
do terénneho auta a urobila nám vychádzkovú 
jazdu po celej farme a pastvinách s rozlohou 
450 hektárov.

Počas jazdy sme si všimli neskutočné množ-
stvo zajačích nôr na pasienkoch. Vyskakovali 
jeden pred druhým , ako by sa pred nami chceli 
ukázať, aké majú pekné kožuchy.

Počas návštevy nás zaujala aj tvorba kraji-
ny. Pod tenučkou vrstvou ornice sa nachádzala 
na prvý pohľad kamenistá krieda. 

V Anglicku nepoznajú mrazy, ako bývajú cez 
zimu u nás, a tak tam ovce pasú celoročne, na 
kvalitnej, hustej zelenučkej tráve. Do ovčína sa 
dostanú iba bahnice, u ktorých sa zistí gravidi-
ta. Takže každá ovečka prejde skenerom, a kto-
rá nie je pripustená sa vráti späť na pastvu.

Na farmách nerobia syr, ako u nás ale skôr 
predávajú mrazené ovčie mlieko alebo majú 
chov zameraný na mäso, o ktoré majú Angliča-
nia veľký záujem. 

Ako nám majiteľka farmy prezradila, naj-

väčší zárobok počas roka majú v období kote-
nia bahníc. Na túto tzv. atrakciu sa chodia na 
farmu pozerať plné autobusy Londýnčanov- 
školákov spolu s rodičmi aj učiteľmi. Vstupné je 
5 libier na osobu. 

Jahňatá sa spolu s matkami vracajú na pas-
tvu v priebehu piatich dní po okotení. 

Na záver takejto prehliadky všetkých zákaz-
níkov pozvú do svojej predajne, kde im uvaria 
čaj alebo kávu. V predajni je možné si zakúpiť 
darčekové predmety a suveníry. 

Na tejto farme sa nám veľmi páčilo.
www.coombes.co.uk 

Middle farm
Počas našej návštevy tejto farmy bolo veľ-

mi teplé počasie na tento neskorý dátum jese-
ne. Na farme nás uvítali jerssey- ky vo veľkých 
výbehoch. Na farme bol vyhradený priestor 
na chov hydiny a drobných zvierat. Bolo nám 
umožnené navštíviť dojáreň na 12 kusov do-
bytka, kde mali umiestnenú zbierku fliaš na 
mlieko. Farma mala vlastnú reštauráciu, kde 
podávali jedlá z vlastných výrobkov. 

Ich ďalší zárobok plynul z firemnej predajne 
ovocných pív od výmyslu sveta (napríklad zá-
zvorové, jablkové, hruškové,...), kde sme mali 
možnosť každý druh ochutnať. Predávali veľké 
množstvo kvetov, doplnkov a záhradného ná-
radia. 

www.middlefarm.com 

Na tretej farme, ktorú sme navštívili chova-
li 55 plemien oviec 

Majiteľ bol veľmi ústretový, nakoľko nám 
urobil prehliadku jeho farmy aj mimo sezóny. 

Jeho pasienky boli ohradené kamenným 
múrom vysokým 1,2 metra.

Na farme mal umiestnené menšie múze-
um poľnohospodárskeho náradia (drevený 
pluh,...) 

Na farme robia počas sezóny každý deň 
ukážky strihania oviec a ručné pradenie vlny. 

Taktiež sme aj na tejto farme mohli navštíviť 
dojáreň na 6 kusov s tromi nádobami na mlie-
ko. Dojáreň bola vydláždená dlažbou nie na pr-
vý pohľad vhodnou. Po návšteve farmy sme sa 
vybrali pozrieť na pasienky ovce. 

www.sheepcentre.co.uk
V prípade Vášho záujmu môžete získať via-

cej informácií na uvedených internetových 
stránkach fariem.

No náš pobyt v Anglicku nespočíval iba 
z prehliadok fariem, ale navštívili sme aj diva-
dlo, katedrály a rôzne kultúrne pamiatky. 

Počas tohto pobytu sme mali k dispozícii vý-
borného šoféra.

Na tento výlet radi spomíname a dúfame, 
že si ho čoskoro zopakujeme a budeme môcť 
nášho hostiteľa pozvať na oplátku k nám. Tou-
to cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrým 
ľudom čo nám pomohli. 

Autor: Daniela Rezáková

Návšteva fariem v Anglicku
Počas leta, nás pri dojení oviec navštívila skupinka kamarátov, ktorí mali veľa otázok, pýtali 

sa prečo dojíme ručne do geliet, prečo sú zvieratá v ohradníkoch a veľa iných otázok spojených 
s chovom oviec. Dostali sme od nich pozvanie na návštevu fariem v Anglicku. Toto pozvanie sme 
s radosťou prijali a po ukončení sezóny sme sa lietadlom vybrali na výlet do Anglicka. Zavíta-
li sme do prístavného mesta Bristol, kde sme navštívili okolité farmy. Bristol je ceremoniálne 
grófstvo v Anglicku pri rieke Avon 10 km od jej ústia do Bristolského zálivu. Je to tretí najväčší 
prístav Veľkej Británie pre námorné lode. Prístav je kanálmi prepojený s Temžou. V meste je 
medzinárodné letisko, univerzita (1909), rozsiahly priemysel a početné múzeá a pamiatky z 
12. - 16. storočia. Založené bolo v 10. storočí ako stredisko obchodu a už v stredoveku tu bol vý-
znamný prístav. Mestu bol udelený kráľovský patent v roku 1155 a štatút grófstva v roku 1373. 
Asi 500 rokov patril medzi trojicu najväčších miest Anglicka až kým priemyselná revolúcia v 80. 
rokoch 18. storočia nespôsobila rekordný rast priemyslových centier na severe krajiny – Liver-
poolu, Manchestru a Birminghamu. 

Majiteľ tretej farmy-uprostred Zbierka fliaš na mlieko

Farma Coombe s majitelkou- Poľkou



Odkaz pre verejnosť: Kto nechce žrať dra-
hé lieky, musí jesť a piť ovčie výrobky.“

V minulom roku to bol projekt „Bačova ces-
ta 2009“, ktorý vznikol na podnet Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory 
a Ministerstva pôdohospodárstva SR. Práve oni 

oslovili niekoľkých chovateľov oviec a kultúrno 
– osvetové inštitúcie, aby spoločne rozširo-
vali a zviditeľnovali naše tradičné slovenské 
ovčiarstvo cestou tradičných salašov, rôznych 
skanzenov a ovčiarskych múzeí. Na prvom roč-
níku 2009 aktívne pri projekte Bačova cesta sa 
spolupodieľali:

Salaš Turčianske Kľačany
Salaš Pastierka v Bobroveckej doline PPS Bobro-
vec s.r.o.
Salaš SPD Lúžňan
Salaš Bobrovník SHR Milan Brezňan
Fama Gejdák
Ovčiarske múzeum Liptovský Hrádok

OVČIARSKE PODUJATIA

Ovčiari sa združili: 
založili Občianske združenie Bačova cesta



Vlkolínec, skanzen Pribylina
Liptovské múzeum Ružomberok

Po minuloročných skúsenostiach a odozve 
verejnosti sme sa rozhodli pokračovať v pro-
jekte Bačova cesta formou „Občianskeho zdru-
ženia“, ktorého hlavným cieľom je podpora 
ovčiarstva vo vzťahu ku komplexnej ponuky 
mliečnych mäsových a textilných produktov 
z chovu oviec. Občianske združenie Bačova 
cesta má svojich zakladajúcich členov:
Salaš Turčianske Kľačany
Salaš Pastierska v Bobroveckej doline PPS Bobro-
vec s.r.o.
Salaš SPD Lúžňan
Sala Bobrovník SHR Milan Brezňan
Farma Gejdák

Ale združenie je stále otvorené a privítame 
záujem ďalších fyzických a právnických subjek-
tov, ktorí sa aktívne a spoločne chcú podieľať 
na udržaní slovenského kultúrneho dedičstva 
v náväznosti na ekonomickú stabilitu v chove 
oviec na Slovensku. 

Na úspešnom otvorení Bačovej cesty 2010 
sa aktívne podieľali a pomohli nám ŽSK, ktorý 
nad podujatím prevzal záštitu a ZCHOK. Vý-
znamnou mierou nám pomáha aj MP SR cestou 
schváleného projektu pre zviditeľnenie nášho 
slovenského ovčiarstva ako kultúrneho dedič-
stva.

Otvorenie Bačovej cesty 2010 na jednotli-
vých salašoch prebehlo v nasledovných termí-
noch:

Salaš Turčianske Kľačany 1.5.2010
Salaš SPD Lúžňan 1.5.2010
Salaš Pastierska v Bobroveckej doline 8.5.2010
Salaš Bobrovník SHR Milan Brezňan 8.5.2010
Ovčiarske múzeum Lipt. Hrádok 8.5.2010
Vlkolínec, Pribylina 8.5.2010
Farma Gejdák 9.5.2010

Bačova cesta 2010 otvorením nekončí. Po-
kračovať bude až bude až do konca salašníckej 
sezóny a ukončenie Bačovej cesty pre rok 2010 
by sme urobili na Demetra v spolupráci s rôzny-
mi organizáciami.

 ...ovečka, ovečka, trojaký úžitok...
Autor: 

Ing. Ľudovít Urbanovský, 
predseda OZ Bačova cesta



Naopak, šľachtenie dojných oviec by sa 
malo zamerať na iné, ekonomicky dôležitejšie 
ukazovatele. Napríklad na produkciu mlieka, 
plodnosť a dlhovekosť bahníc. Zlepšovať úro-
veň týchto ukazovateľov sa opláca, pretože sa 
prejaví v ekonomike výroby (rast tržieb, po-
kles jednotkových nákladov a ich efektívnejšie 
využitie). Zvýšenie produkcie mlieka o 1 kg na 
jednej strane znamená dodatočné náklady na 
výživu, dojenie, resp. na výrobu syra (v súčas-
nosti približne 0,33 €/kg mlieka). Na druhej 
strane vznikajú dodatočné tržby pri predaji 
tohto mlieka (0,83 €/kg), resp. z neho vyrobe-
ného syra (4,98 €/kg syra). Ekonomická váha 
potom vyjadruje rozdiel medzi uvedenými do-
datočnými tržbami a nákladmi. V prípade, ak 
chovateľ realizuje mlieko priamo do mliekarne 
je ekonomická váha produkcie mlieka 0,50 €/
kg (0,83 € - 0,33 €). Na Slovensku je približne 
40 % vyprodukovaného ovčieho mlieka realizo-

vané v podobe syra. Tento fakt sme zohľadnili 
vo výpočte ekonomickej váhy mlieka pri našich 
dojných plemenách oviec. V priemere je potom 
ekonomický význam produkcie mlieka vyšší 
(0,90 až 0,98 €/kg, tabuľka), nakoľko zohľad-
ňuje vyššiu cenu syra na strane príjmov. 

Ekonomická váha ukazovateľa teda vyjadru-
je zmenu ekonomického výsledku chovu, ak sa 
genetický potenciál zvieraťa v danom ukazo-
vateli šľachtením zvýši o jednotku (napr. o 1 kg 
mlieka, 1 jahňa vo  vrhu, 1 rok produkčného 
života). Takto vyjadrený význam ukazovateľa je 
jednoduchý na interpretáciu, pretože umožňu-
je matematicky odôvodniť ekonomickú zmenu, 
ktorá zvýšením úrovne ukazovateľa nastane. 
Čiže jeho ekonomickú váhu v € na bahnicu a rok 
(tabuľka). Pri prvom pohľade na tabuľku, v kto-
rej sú uvedené ekonomické váhy pre 14 ukazo-
vateľov, resp. vlastností našich dojných oviec, 
sa môže zdať, že ekonomický význam mlieka 

(pri valaške 0,98 €) je zanedbateľný oproti ob-
sahu bielkovín (7,12 €). Z hľadiska šľachtenia 
je však potrebné zohľadniť skutočný genetický 
posun, ktorý v danom znaku môže nastať. Pre 
chovateľa bude určite reálnejšie zvýšiť produk-
ciu mlieka o 1 kg za jednu laktáciu ako zvýšiť 
obsah bielkovín v mlieku o 1 %. Z tohto dôvodu 
je pri definovaní ekonomicky najdôležitejších 
ukazovateľov zohľadnená aj variabilita uka-
zovateľa v populácii. Výsledkom sú relatívne 
ekonomické váhy ukazovateľov vyjadrené v % 
(graf 1 a 2). Takto vyjadrené ekonomické váhy 
sú objektívnou pomôckou pri výbere najdôle-
žitejších ukazovateľov, nakoľko sa ich oplatí 
zlepšovať z ekonomického ako aj z genetické-
ho hľadiska. Pri pohľade na grafy 1 a 2 vidíme, 
že v súčasnosti je relatívna váha produkcie 
mlieka pri našich dojných plemenách oviec 32 
až 36 % z celkového ekonomického významu 
všetkých hodnotených ukazovateľov. Pre po-
rovnanie, relatívna váha obsahu bielkovín je 
pri valaške 3% a pri cigáji 2 %. To znamená, že 
zvyšovanie produkcie mlieka by sa malo stať 
prioritou pri našich dojných plemenách oviec. 
Určite dovtedy, kým pri speňažovaní mlieka ne-
získa väčší význam obsah jeho zložiek.

Snaha šľachtiteľov a chovateľov by mala 
byť ďalej orientovaná na plodnosť bahníc a ja-
riek. Uvedený ukazovateľ je výsledkom dvoch 
samostatných vlastností, a to oplodnenos-
ti a veľkosti vrhu. Podľa priemerných údajov 
za Slovensko (VÚEPP, Bratislava) je plodnosť 
bahníc dlhodobo veľmi nízka, len 0,96 naro-
deného jahňaťa na bahnicu základného stá-
da (v roku 2009 dokonca 0,82 jahňaťa). Pri 
priemernej veľkosti vrhu 1,3 jahňaťa je potom 
oplodnenosť bahníc len 74 %. To znamená, že 
26 bahníc zo 100 chovaných je neprodukujú-
cich. Tieto bahnice nielenže nedajú jahňa, ale 
ani mlieko. Je vôbec možné, aby chovy s tak 
nízkou úžitkovosťou prežili? Ak pripustíme, 
že takáto situácia je realitou v chovoch našich 
dojných oviec, potom zlepšenie oplodnenosti 
o 1 % prinesie chovateľovi ekonomický efekt 
približne 1 €/bahnicu v stáde/rok (tabuľka). Aj 
napriek nízkej dedivosti je možné oplodnenosť 
bahníc zvýšiť šľachtením o 10 % (genetická va-
riabilita). Po zohľadnení tohto faktu a ekono-
mického prínosu (v €) sa oplodnenosť bahníc 
stáva druhým ekonomicky najdôležitejším uka-
zovateľom. Jej relatívna ekonomická váha je 
len o niečo nižšia (22 až 25 %) ako ekonomická 
dôležitosť mlieka. 

Zvyšovať plodnosť našich dojných oviec 
(najmä oplodnenosť) je nevyhnutné pre eko-
nomicky udržateľnú produkciu. Nedá nám 
nespýtať sa: Ktorý chovateľ si v dnešnej dobe 
môže dovoliť chovať jalové ovce? Aj keby sme 
pri hodnotení ekonomiky zohľadnili subvencie 
poskytované na VDJ a pôdu (SAPS, LFA, a kr-

Na ktoré ukazovatele dojných oviec sa oplatí 
zamerať pri šľachtení?

Mnohí sa určite pýtate, čo je to ekonomická váha ukazovateľa a má pre mňa ako chova-
teľa vôbec význam? Ekonomická váha zjednodušene vyjadruje ekonomickú dôležitosť určité-
ho ukazovateľa pre dané plemeno chované v danom produkčnom systéme. Chovatelia vedia, 
že šľachtiť zvieratá a zvyšovať ich úžitkovosť je dôležité, pokiaľ sa však neprejaví v zlepšení 
ekonomiky chovu, ich motivácia k šľachteniu veľmi rýchlo klesá. Príkladom môže byť v minu-
lom období preferovaná produkcia vlny. Ceny vlny sú na svetových trhoch hlboko pod úrovňou 
našich výrobných nákladov. Slovenskí chovatelia oviec nemôžu z objektívnych dôvodov konku-
rovať producentom z Austrálie či Oceánie. Vlna sa u nás stáva „odpadom“, ktorý sa len veľmi 
ťažko realizuje. Zaradenie vlny ako selekčného kritéria preto stráca opodstatnenie a adekvát-
ne sa prejavuje aj v nulovej ekonomickej váhe tohto znaku pri oboch našich dojných pleme-
nách. Mnohí chovatelia by pravdepodobne prijali aj negatívnu ekonomickú váhu tohto znaku 
a to vzhľadom na náklady na jej odstránenie. Vlna má však svoj nezanedbateľný biologický 
význam, preto by mala byť napríklad súčasťou hodnotenia exteriéru. Jednoznačne však môže-
me povedať, že desať bodov, ktoré je možné za vlnu pri hodnotení oviec v súčasnosti prideliť je 
určite nadhodnotených k jej skutočnému ekonomickému významu. 

Tabuľka   Ekonomické váhy ukazovateľov našich dojných plemien oviec (v € na jednotku ukazovate-
ľa/bahnicu/rok)

Ukazovateľ Zošľachtená valaška Cigája

Produkcia mlieka za dojnú periódu (kg/150 dní) 0,985 0,900

Obsah tuku v mlieku (%) 3,346 4,743

Obsah bielkovín v mlieku (%) 7,120 5,148

Živá hmotnosť pri narodení (kg) 0,854 0,383

PDP od narodenia do odstavu (g/deň) 0,039 0,041

Živá hmotnosť v dospelosti (kg) - 0,560 - 0,296

PDP v odchove  (g/deň) - 0,056 - 0,049

Produkcia vlny (kg) 0,451 0,449

Oplodnenosť jariek (%) 0,536 0,507

Oplodnenosť bahníc (%) 1,121 1,017

Priemerná veľkosť vrhu na obahnenie (jahniat) 20,759 21,108

Prežitie jahniat pri narodení (%) 0,256 0,276

Prežitie jahniat od narodenia do odstavu (%) 0,302 0,325

Produkčná dĺžka života bahníc (rok) 13,884 13,614
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moviny na o.p.), tak sa náklady na chov takejto 
ovce nevrátia. V minulom roku bola ich výška 
približne 0,29 €/kŕmny deň bahnice (AGROMA-
GAZÍN 7/2009), čo tvorí len 50 % nákladov na 
jej chov. Vzhľadom na súčasnú úroveň produk-
cie preto môžeme jednoznačne konštatovať, 
že cesta na zachovanie ekonomicky efektívne-
ho ovčiarstva je cez vyššiu produkciu jahniat 
a mlieka. V prospech oplodnenosti hovorí aj 
jednoduchá logika. Čím je v chove vyšší počet 
oplodnených bahníc, tým je nižšie brakovanie 
(z dôvodu jalovosti), tým je nižší počet jahni-
čiek potrebných na obnovu stáda (nižšie nákla-
dy na ich odchov) a tým je možné vyšší počet 
jahniat realizovať priamo pri odstave (vyššie 
tržby pri predaji) a robiť intenzívnejšiu selek-
ciu chovných jahničiek. V konečnom dôsledku 
sa vyššia oplodnenosť prejaví aj vo vyššej prie-
mernej produkcii mlieka na bahnicu základné-
ho stáda a v nižších jednotkových nákladoch 
na mlieko. Či už sa bežní chovatelia rozhodnú 
robiť chovateľské alebo šľachtiteľské opatrenia 
zamerané na zvýšenie produkcie mlieka a jah-
niat, ich úsilie bude s veľkou pravdepodobnos-
ťou efektívne.

Venovať snahu sa oplatí aj produkčnému 
veku bahníc, teda dlhovekosti spojenej s pri-
meranou produkciou mlieka a jahniat. Jej efekt 
na ekonomiku chovu je obdobný ako v prípa-
de oplodnenosti. Zvýšenie produkčného veku 
o 1 rok so sebou nesie vyššie tržby na bahnicu 
v stáde ako aj nižšie jednotkové náklady na 
produkciu. Celkový ekonomický efekt je približ-
ne 14 €/bahnicu našich dojných plemien (ta-
buľka). Výsledkom je efektívnejšia produkcia 
a hlavne efektívnejšie využitie všetkých nákla-
dov vložených do chovu.

Ekonomický efekt zo zvýšenia hodnoty uka-
zovateľa môže byť negatívny, napríklad v prí-
pade priemerného denného prírastku počas 
odchovu (tabuľka). Dôvodom je vek jahničiek 
pri zaradení do plemenitby. Vyššia intenzita 
rastu jahničiek by pre chovateľa znamenala 

vyššie náklady na výživu (potreba živín na pro-
dukciu a záchov) počas odchovu. Na druhej 
strane by však nedošlo k skráteniu obdobia 
odchovu, pretože jarky sú zaradené do ple-
menitby takmer fixne v druhom roku života. 
To znamená, že intenzívnejší rast by sa v cho-
ve prejavil len vo vyšších nákladoch na výživu 
bez kompenzácie v podobe kratšieho odchovu 
(pripustenie v prvom roku života). Podobne 
je negatívna ekonomická váha vypočítaná pre 
živú hmotnosť v dospelosti. V tomto prípade 
sú dôvodom vyššie náklady na záchovnú dávku 
krmív na strane jednej ale aj nízke realizačné 
ceny jatočných oviec na strane druhej. V rela-
tívnom vyjadrení je ekonomický význam týchto 
ukazovateľov zanedbateľný a spolu s ostatný-
mi, menej dôležitými znakmi, tvoria približne 
10 až 11 % z celkového ekonomického významu 
všetkých hodnotených ukazovateľov našich 
dojných oviec (graf 1 a 2).

Výpočet ekonomických váh sme uskutočnili 
pomocou programu ECOWEIGHT (autorov Wolf 
a kol., 2009), ktorý vznikol v spolupráci nášho 
pracoviska s kolegami z VÚŽV Praha. Základom 
výpočtu ekonomických váh je modelovanie 
celého produkčného systému, teda od zastú-
penia jednotlivých kategórií oviec, cez výživu, 
produkčné a reprodukčné ukazovatele až po re-
alizáciu produktov (napr. plemenných zvierat, 
mlieka, syra). Uvedený program je preto veľmi 
variabilný a umožňuje testovať vplyv rôznych 
systémov chovu, úrovne úžitkovosti ako aj ná-
kladov a cien produktov. Možno ho použiť na 
úrovni populácie ale aj jednotlivých stád. V prí-
spevku prinášame najnovšie ekonomické váhy 
ukazovateľov našich dojných oviec, v ktorých 
sme zohľadnili aktuálne produkčné ukazova-
tele plemena zošľachtená valaška a cigája, 
úroveň nákladov ako aj realizačné ceny mlie-
ka, syra a jahniat z tohto roka. Prezentované 
ekonomické váhy sú preto priemerom za Slo-
vensko. Rovnako je však možné tieto hodnoty 
„ušiť na mieru“ podľa údajov individuálnych 

chovateľov. Výsledkom sú ekonomické váhy 
ukazovateľov ale aj možnosť optimalizovať 
svoj produkčný systém, teda hľadať produkčné 
a nákladové optimum v daných podmienkach 
chovu.

Na záver nám dovoľte zhrnúť vypočítané 
ekonomické váhy v kontexte selekcie zvierat. 
Dojné plemená oviec sú na Slovensku selekto-
vané na základe Bonitačného kľúča, v ktorom 
sa berie do úvahy produkcia mlieka, veľko-
sť vrhu, intenzita rastu jahniat do odstavu, 
exteriér a produkcia potnej vlny. Výber jed-
notlivých ukazovateľov a ich relatívny podiel 
(25:25:20:20:10) je stanovený subjektívne na 
základe predpokladanej ekonomickej dôleži-
tosti. Z relatívnych ekonomických váh ukazo-
vateľov našich dojných oviec predbežne vyplý-
va vyšší ekonomický význam mlieka, naopak 
nižšia váha veľkosti vrhu a intenzity rastu. Pre 
obsah tuku a bielkovín v mlieku bol vypočítaný 
nízky ekonomický význam (dôvodom je absen-
cia adekvátnych príplatkov za zložky mlieka pri 
speňažovaní). Napriek tomu je pri selekcii po-
trebné sledovať tieto zložky mlieka. Dôvodom 
je negatívna korelácia medzi produkciou mlieka 
a obsahom tuku a bielkovín. Jednostranná se-
lekcia len na základe produkcie mlieka by totiž 
mohla viesť k zníženiu obsahu tuku a bielkovín 
v mlieku, čo by určite nebolo efektívne napr. 
pre producentov ovčieho syra. Presné podiely 
jednotlivých ukazovateľov v selekčnej schéme 
bude možné stanoviť až po detailnom preskú-
maní ich genetických parametrov (heritabilita, 
vzájomné vzťahy - korelácie medzi ukazovateľ-
mi, atď.). Nulový ekonomický význam vlny sa 
však ani po zohľadnení týchto faktorov pravde-
podobne nezmení.

Autori: 
Ing. Zuzana Krupová, PhD., 

Ing. Ján Huba, PhD., Ing. Emil Krupa, PhD., 
Ing. Jozef Daňo, CSc, Ing. Peter Polák, PhD.; 

Ústav šľachtenia zvierat a kvality produktov, 
CVŽV Nitra
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Výroba nás zaujala a preto sa o nej v krátkosti zmienim. 
Spomenutá pasterizácia prebieha na 70°C a po zachladení 
sa mlieko zasyrí. Takto stojí celú noc a ráno sa zbiera do ume-
lohmotných dierkovaných nádob. Po 50. hodinách sa dáva 
zachladiť a predáva sa až po dvoch dňoch. Chladenie prebieha 
v chladiarenských boxoch pri teplote 2-3°C. Kozy sú celoročne 
na farme a chovajú sa len sušeným senom, aby predišli prípad-
nému aromatickému razeniu mlieka. Pred pár rokmi robili aj 
BIO, ale vysoké vstupy na nákup BIO krmív ich donútil prestať.
Všade bolo veľmi čisto a na otázku prečo nemajú na farme mu-
chy odpovedali, že kozičkám každý deň podstieľajú a každý dru-
hý pondelok všetko čistia. A na záver ešte k cenám. Liter kozie-
ho mlieka na tejto farme stojí 1,70 Eur a 1 kg kozľaťa 16,40 Eur.

Naše ďalšie smerovanie bolo cez vysokohorské stredisko 
Obertauern, kde nad krásnym jazerom žije rodina  Ganglú. Ob-
hospodarujú 21 ha pôdy z toho 11 ha lesa. Niekoľko rokov sa 
zaoberajú chovom mäsového plemena oviec- Suffolk a doma 

prebieha mini porážka. Od nového roka  začali chovať aj mlie-
kové ovce plemena  východofrízska v počte 50 kusov. Keďže 
sú v začiatkoch syry zatiaľ nerobia, ale ich jogurty boli naozaj 
vynikajúce.

Nový deň sme začali oslavou v mestečku Zederhaus, kde 
prebiehala procesia s kvetinovými stĺpmi. Odtiaľ sme sa pre-
miestnili na farmu Greilhof-Meisterbert . Rodinná farma  ktorá 
sa stará o 35 kusov kôz, 40 kusov kráv a prasiatka. Kozy sú ce-
loročne na farme, ale kravy boli na pastviskách. Mlieko sa spra-
cúva do syrov a predáva sa v BIO kvalite. Okrem syrov sa rodina 
venuje aj spracovaniu výrobkom z mäsa. Znovu v BIO kvalite 
vyrábajú tvrdé klobásy z diviny, hovädziny a bravčoviny. Pani 
domu ich chodí 3 krát do týždňa predávať na miestne trhy.

Posledné zastavenie bola večerná návšteva v rodine Hot-
zer. Obhospodarujú 8 ha pôdy z toho na 5 ha pestujú zeleninu, 
zemiaky, špaldu, korenie a liečivé bylinky. Zaujímajú sa o staré 
odrody. Farma má nadmorskú výšku 1120m.Všetky produkty 

spracujú doma a pani domáca z byliniek vyrába mydlá, mastičky 
a miešané čaje. Okrem rastlinnej výroby sa starajú o 28 kusov 
mliekových oviec ,z ktorých mlieka sa robia tvrdé – trvanlivé 
syry. Ich zrenie prebieha pol roka. Cena takého syra je 12 až 15 
Eur za kg. Šikovné ruky pani farmárky vyrobia z nastrihanej vlny 
krásne výrobky. V ich podkrovnej miestnosti prijíma deti a ženy, 
ktoré účí spracovávať vlnu.

Cestou domov sme si ukladali v hlave a v duši stretnutia 
s týmito nádhernými ľuďmi. To čo sme videli bolo o živote, ši-
kovnosti a láske k tomu čo nám bolo zverené.

 Autori: Jaroslav a Jana Roziakovci

Odborná pracovná cesta do Rakúska zameraná 
na spracovanie produktov z chovu oviec a kôz na 
farmách konaná v dňoch 23.6.2010 do 25.6.2010

Tri slnečné júnové dni sme miesto sušenia sena  obetovali poznávacej ceste do Horného Rakúska - oblasť 
Lungau.  Zájazd organizovali chovatelia z Čiech. Prvé zastavenie po príchode bol Altenberg, prehliadka ko-
zej farmy Ekerstofer Altenberg. Farma patrí  manželom, ktorí obhospodarujú 8 ha pôdy a starajú sa o 50 ku-
sov kôz. Výroba a predaj prebieha priamo na farme. Štvrtok a piatok si zákazníci môžu zakúpiť surové kozie 
mlieko, ale ostatné dni sa mlieko pasterizuje a spracúva do mäkkých syrov s prísadou rôznych korenín.

VAŠE POSTREHY

Výrobky na kozej farme

Farma rodiny Hotzer

Výrobky z byliniek Výrobky z ovcej vlny

Farmari-Altenberg Kozia farma v Altenbergu Plstene výrobky pani Hotzer

Altenberg Bylinková záhrada-Hotzer Farma-Hotzer
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Myšlienka projektu ADAFT (Ani-
mation of Disappearing and Forgot-
ten Traditions – Oživenie miznúcich 
a zabudnutých tradícií) vznikla ešte 
v roku 2003, keď skupina anglic-
kých žien, ktoré si založili svoje 
vlastné združenie, začali spracová-
vať vlastnú ovčiu vlnu a tak zhod-
nocovať veľmi lacnú surovinu - ov-
čiu vlnu. 16 žien sa spojilo a svoju 
vlastnú vlnu dokázali zhodnotiť 
250-násobne. Ich výrobky od sa-
motnej priadze (farbenej prírodný-
mi, či umelými farbami alebo len 
prirodzenej farby), až po konečné 
výrobky ako sú svetre, šály, čiapky, 
ponožky, plstené výrobky, včítane 
krásnych umeleckých plstených ob-
razov a iných ich dokázali zamest-
nať.

Prišli na Slovensko, aby našli 
nejakú novú inšpiráciu. Márne som 
hľadal niekoho, kto spracováva vl-
nu. Nenašiel som nikoho. Asi 500-
ročná tradícia zanikla?!

Keď som minulého roku náho-
dou zablúdil do Centra vlny (Ullar-
vinnsla) na Islande, spomienka na 
anglický projekt ma viedla k prvému 
kontaktu. Slovo dalo slovo a pro-
jekt bol na svete. Našli sme skupinu 
žien, ktorých znalosť spracovania 
surovej ovčej vlny, ako i konečné 
spracovanie priadze v mnohých 
konečných výrobkoch je umocnené 
nielen skúsenosťami, ale predo-
všetkým radosťou z práce s vlnou. 
Preto sa naše OZ STROPEK rozhodlo 
pre tento projekt.

My sme chceli, aby nám ukázali, 

ako sa surová vlna dostáva k ním 
a ako ju spracovávajú. Aby sme 
nielen videli, ale i skúsili. Celý náš 
program bol vedený profesionálne 
a bolo vidno, že takéto školenie pre 
nich nie je neznáme. (Obr. 1)

Celý program by som rozdelil 
podľa postupu, ako vlna prichádza 
do Centra. 

Pranie. Je vždy dôležité naku-
povať čistú vlnu. Spracovávaná vlna 
musí totiž obsahovať isté množstvo 
lanolínu (prirodzený olej), a preto 
predávajúci by mal dbať o to, aby 
predával kvalitný tovar (tak ako na 
Islande). Surová nespradená kvalit-
ná vlna sa tiež dá priamo použiť. Pri 
praní vlny sa môžu používať i vyššie 
teploty (90 şC), ale s vlnou sa ne-
smie veľa hýbať a nesmú prichádzať 
teplotné skoky.

Po praní prichádza farbenie 
(môže i po pradení, teda farbí sa 
priadza). Tu sú dôležité farbivá, 
ktoré sa používajú. Či už prirodzené 
alebo umelé. Viď prílohu, ktorá bo-
la vypracovaná presne podľa zada-
ných a predvádzaných údajov.

Česanie. Mechanické česanie 
pomocou dvoch „kief“ presne ako 
u nás. Mali však i mechanický česa-
cí stroj, ktorý bol pravdepodobne 
u nás neznámy. (Obr. 2)

Videli sme tiež pracovať polo-
automatický stroj na česanie vy-
robený na objednávku v Kanade. 
(Obr. 3) Na pás sa dala vlna, ktorá 
sa v stroji česala. Výstup bol buď 
pásik česanej vlny, ktorý sa navíjal 
na cievku, alebo sa načesaná vlna 

zbierala a ručne ukladala na papier 
o veľkosti 0,5 x 2 m, ktorá sa potom 
rolovala a používala na plstenie.

Pradenie. Takmer na nerozo-
znanie od slovenského pradenia 
načesanej vlny. Dokonca i kolovrát-
ky boli takmer rovnaké. Skúsenosti 
starých materí nám však chýbali. 
(Obr. 4)

Pletenie. To, čo sme si napriadli, 
sme použili na pletenie čiapky, kto-
rá bola taká typická pre islandských 
valachov. Pri pletení každý videl 
chyby vlastnej priadze. Výsledok 
však bol celkom dobrý. (Obr. 5)

Plstenie. Každý dostal za úlohu 
plstiť obrázok, ktorý si sám zostro-
jil Naniesli sa štyri vrstvy chumáčov 
načesanej vlny do veľkosti obrázku. 
Každá vrstva však musela mať iné 
smerovanie. Na štvrtú vrstvu sa vy-
tvoril obraz z farbenej vlny, ktorý 
sa nakoniec zalial mydlovou vodou, 
prikryl sa jemnou sieťovinou a bub-
linovým obalom z umelej hmoty, 
zroloval a váľkal ako cesto na re-
zance. Keď už sa z obrazu nedala vl-
na ani vybrať, sieťku sme odstránili 
a pokračovali s rolovaním (odstra-
ňovaním vody). Neskôr sme presta-
li používať i bublinovú umelú hmo-
tu a plsť sme krčili do gule a prudko 
hádzali o stôl (ako pri spracovávaní 
lístkového cesta). Nakoniec sme 
našu plsť dali do odstreďovačky 
a výtvor bol hotový. No, na prvýkrát 
niektoré výtvory boli naozaj vyda-
rené. (Obr. 6, 7, a 8)

Podľa našej dohody sme mali 
mať aj akúsi prednášku, či pohovor 

o tom, ako začínali a ako pokračujú, 
či lepšie povedané, ako im to ide. 
Bolo to veľmi zaujímavé. (Obr. 9)

Je vidno, že Island je veľmi 
vzdialený od Slovenska. Dovolím si 
citovať z jej listu, ktorý nám neskôr 
zaslala:

Je niekoľko vecí, o ktorých potre-
bujete premýšľať, keď zakladáte ob-
chod s vlneným tovarom, či centrum:

Možno budete potrebovať stro-
je a nástroje (aby sa skrátil výrobný 
proces). Žijeme v dobe strojov, ktoré 
boli postavené preto, aby nám po-
máhali a tak nemuseli robiť všetko 
ručne tak, ako predtým a my to do 
istej miery musíme prijať – nikto 
nemôže očakávať, že tí druhí za to 
zaplatia oveľa viac len preto, že to 
bolo vyrobené pomaly, ale vlastnými 
rukami, aj keby výsledok bol vynika-
júci... 

… takže, ak niekto chce prežiť 
z ručných prác, musí byť usilovný 
alebo nadaný a musí veľmi pevne ve-
riť v to, čo robí ... a nájsť si v živote 
vlastnú cestu ... 

Finančné granty. Ste oprávnení 
žiadať finančnú pomoc, ak vytvárate 
pracovné miesta, ak dvíhate kultúr-
nu úroveň svojej komunity a začína-
te niečo nové, ktoré dáva energiu 
tým, ktorí rozmýšľajú podobne. Na 
začiatku je najlepšie nájsť oficiálne 
granty od štátu, regiónu alebo orga-
nizácií.

Kultúrne aktivity a pripojenie 
čohokoľvek kultúrneho je veľmi dô-
ležité, pretože stojíte pevne na zemi 
a musíte byť pevne spojení s ostat-
nými ľuďmi a organizáciami na kul-
túrnom poli. 

Priestory - budete potrebovať 
priestory, za ktoré nemusíte platiť 

Za slovenskou tradíciou na Island
v rámci realizácie projektu ADAFT, ktorý bol podporený Národnou agentúrou SAAIC v rámci programu 

Celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci.
9. – 15. mája 2010 v Ullarvinnsla Thingborg, neďaleko mesta Selfoss, ISLAND
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– alebo aspoň nie veľa. Dve najväčšie 
Centrá Vlny na Islande majú priesto-
ry zadarmo ...

Umiestnenie – dobré umiest-
nenie je dôležité. Je múdre, ak ho 
umiestnite tam, kade ľudia chodia, 
kde sa zastavujú, alebo prichádzajú 
tak či tak. 

Naplnenie cieľov projektu 
ADAFT

Cieľom celého projektu bolo na-
učiť sa postup spracovania surovej 
ovčej vlny, ktorá na Slovensku má, 
možno správnejšie by bolo – mala 
svoju 500-ročnú tradíciu. Na Slo-
vensku je dostatok surovej ovčej 
vlny, no samotné nite v predajniach 
na Slovensku sú drahé, ale spraco-
vanie tejto vlny chýba. 

Úlohou projektu bolo pokúsiť sa 
oživiť túto miznúcu tradíciu - nau-
čiť tých, u ktorých je predpoklad, že 
túto znalosť budú šíriť a pokúsia sa 
o oživenie tejto tradície, s možnos-
ťou využiť veľkú nezamestnanosť na 
východe republiky. Chceli sme, aby 
znalosť spracovania surovej ovčej 
vlny sa dostala čo najviac do pove-
domia ľudí, a preto sme vyberali ľu-
dí z viacerých okresov východného 
Slovenska. 7 ľudí býva v 6 okresoch 
– dvaja reprezentovali školstvo, 
dvaja Obecné úrady, jedna múze-
um, jedna roľnícke družstvo a jeden 
zástupca nášho OZ. (Obr. 10)

Na Islande sme našli partnerov, 
ktorí sa nesprávali k nám, ako k ľu-
ďom, ktorí sa prišli učiť, ale správali 
sa k nám ako k partnerom, s ktorý-
mi sa môžu podeliť o svoje znalosti 
a radosti z práce s vlnou. Zdalo sa 
nám, že ich radosť z našej prítom-
nosti je veľká a ani pokročilý čas pre 
nich nehral žiadnu úlohu. Ponúkali 
nám i svoje islandské špeciality 
v popoludňajších hodinách – či už 
to boli akési lokše so syrom, waffle 
s džemom a šľahačkou, kávu a po-
dobne (Obr. 11). Na oplátku sme 

im my urobili naše tradičné pirohy 
so zemiakovou plnkou a zemiakové 
placky, ktoré zase im veľmi chutili. 

I keď sme program začali o 1 
deň neskôr (nelietali lietadlá medzi 
Kodaňou a Keflavíkom a nakoniec 
sme prileteli do Akureyri, čo je asi 
400 km od Keflavíku), no ženy bez 
problémov prispôsobili program 
pre nás a ostávali s nami dlhšie po-
obede, aby naplnili program, ktorý 
pre nás pripravili. 

Som presvedčený, že ciele, kto-
ré si naše OZ STROPEK vytýčilo, sme 
splnili. Dôkazom snahy o oživenie 
tejto tradície bol rozhovor, ktorý 
som si vypočul. Jednalo sa o možnú 
spoluprácu medzi školami a poľno-
hospodárskym družstvom, ktoré 
by mohlo poskytovať vlnu školám, 
tí by ju mohli spracovávať, včítane 
farbenia a za tú prácu by si mohli 
ponechať časť spracovanej vlny na 
svoje účely. Tento rozhovor bol, sa-
mozrejme, nezáväzný, no už samot-
ná existencia takéhoto rozhovoru 
ma veľmi potešila.

Do cieľov programu, do jeho 
kultúrnej časti, určite patria aj náv-
števy prírodných krás, na ktoré je 
Island bohatý. Keďže sme mali zapo-
žičané autá a mali sme aj islandskú 
sprievodkyňu (dokonca 1 celý deň 
absolvovala s nami), nebol pre nás 
problém navštíviť to, čo nás zaují-
malo v okruhu asi 100 km. Stmievať 
sa začínalo až okolo polnoci, a preto 
časový problém nebol žiadny. Videli 
sme sopku Eyjafjallajokull (Obr. 12 
- dokonca dvakrát, pretože raz sa 
pred nami ukryla za mrakmi), Gey-
sir (Obr. 13 a 14), krásne vodopády 
Seljalandsfoss (Obr. 15), Urdafoss – 
Lososí vodopád (Obr. 16) a Gullfoss 
– Zlatý vodopád (Obr. 17) i staroby-
lé Múzeum v Eyrarbakki - nachádza 
sa v najstaršom dome na Islande. 
Asi 300-ročná budova zachováva 
výjavy a pamiatky zo života spred 
zhruba 100 rokmi. 

Dobrá reprezentácia Slovenska 
je nepísaným cieľom každého nášho 
programu. Som zvyknutý, že málo-
ktorý cudzinec vie čosi o Slovensku. 
Som presvedčený, že teraz už aspoň 
v Centre vlny vedia, kde Slovensko 
je a akí ľudia tam žijú. Toto bol iba 
prvý kontakt s touto skupinou pra-
covitých a zanietených ľudí a dúfa-
me, že spolupráca bude pokračovať. 

ZAUJÍMAVOSTI: 
Navštívené centrum vlny sídli 

v budove, ktorá slúžila ľuďom žijú-
cim ďaleko od seba na stretávanie sa 
(akési kultúrne centrum), ale ktoré 
príchodom áut stratilo svoje pô-
vodné poslanie a miestna komunita 
povolila Centru vlny, ktoré udržiava 
historické tradície, užívať tento ob-
jekt zdarma. Na prízemí je vlastne 
sála (Obr. 18) s javiskom (my sme 
tam mali praktické ukážky). Už pri 
vstupe sú vertikálne krosná s krás-
nou ukážkou ich používania (Obr. 
19). V suteréne sa nachádza ku-
chyňa, spoločenská miestnosť, ale 
i pracovná – práčovňa. Na poschodí 
je sklad a česací stroj.

Pýtali sme sa tiež, ako sa volá 
islandské plemeno oviec (Obr. 20). 
Jednoducho, islandské ovce. Boli 
privezené Vikingami, ktorí ako prví 
osídlili Island. Trikrát sa pokúšali 
Islanďania vo svojej histórii priviezť 
na Island iné plemeno oviec, avšak 
si iba vytvorili problémy. Priniesli si 
infekciu a polovica oviec vyhynula. 
Už sa o to ani nechcú pokúsiť. Majú 
také prísne pravidlá, že ak napríklad 
islandské kone (Obr. 21) opustia Is-
land, už sa nikdy nesmú vrátiť späť.

Navštívili sme (neďaleko sop-
ky) i Zelené údolie. Malebný ná-
zov. Teraz by sa malo premenovať 
na čierne údolie. Všetko je pri-
kryté hrubou vrstvou sopečného 
prachu. Zber sopečného prachu sa 
stal populárny. Ani našu skupinu 
neobišlo (Obr. 22). 

Projekt bol vypracovaný Občian-
skym združením STROPEK zo Strop-
kova a stáž bola uskutočnená s fi-
nančnou podporou EÚ - programu 
Celoživotného vzdelávania a pod-
programu Leonardo da Vinci.

Autor: Miroslav Knežo-člen 
OZ STROPEK, Stropkov, účastníci 

projektu ADAFT
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Priebeh nákupného trhu bol bezproblémový. Ko-
misia pracovala podľa stanoveného časového harmo-
nogramu. Po skončení hodnotenia hodnotiaca komisia 
vyhlásila víťaza nákupného trhu. Stal sa ním plemen-
ný baran plemena cigája číslo CEHZ SK 1431681  cho-
vateľa Prvá družstevná a.s., Dačov Lom. Vyhodnotenie 
nákupného trhu je uvedené v tabuľke č. 1. 

Dňa 30.6.2010 sa konal nákupný trh na plemen-
né barany plemena zošľachtená valaška a krížencov 
s plemenami lacaune a východofrízske. Zastupujúci 
predseda Výberovej komisie pre ovce a kozy pri Minis-

terstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky Doc. 
RNDr. Milan Margetín, PhD menoval na hodnotenie 
baranov komisiu v zložení: Ing. Slavomír Reľovský 
- poverený vedením NT, Ing.Anton Čapistrák, Ing. 
Dušan Apolen, Ing. Július Šutý, doc. Ing. Egon Gyar-
mathy, CSc., MVDr. Helena Chladná, MVDr. František 
Záborský, MVDr. Miloš Pastucha, Peter Vároš, Jaroslav 
Roziak. Po skončení hodnotenia hodnotiaca komisia 
vyhlásila víťaza nákupného trhu. Stal sa ním plemen-
ný baran plemena zošľachtená valaška číslo CEHZ SK 
1438554 chovateľa RD Klenovec. 

Vyhodnotenie nákupného trhu je uvedené v ta-
buľke č. 2. 

Možno skonštatovať, že priebeh a úroveň obi-
dvoch nákupných trhov mali vysokú úroveň. Vo 
väčšine prípadov boli plemenné barany veľmi dobre 
pripravené. Chovateľom víťazných plemenných ba-
ranov bolo odporučené tieto predviesť na výstave 
AGROKOMPEX 2010. 

Na záver chcem poďakovať vedeniu PD Liptovské 
Hole Kvačany, zvlášť Ing. Vladimírovi Geročovi, za 
veľmi dobre pripravené priestory pre úspešný priebeh 
nákupných trhov a pracovníkom PS SR, š.p., menovite 
Ing. Martine Rafajovej, Ing Anne Machynovej, Fran-
tiške Halúskovej, Mariánovi Kubínovi, Ing. Radosla-
vovi Drozdovi, Zuzane Janečkovej a Ing. Ľudovítovi 
Kecskésovi za ústretovosť a účinnú pomoc pri technic-
kom zabezpečení nákupných trhov. 

Autor: Ing. Július Šutý

Vyhodnotenie nákupných trhov na plemenné barany, 
konaných na tržnici PD Liptovské Hole Kvačany-Dlhá Lúka

Dňa 16.6.2010 sa konal nákupný trh na plemenné barany plemien cigája, lacaune a krížencov 
týchto plemien. Zastupujúci predseda Výberovej komisie pre ovce a kozy pri Ministerstve pôdo-
hospodárstva Slovenskej republiky Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD menoval na hodnotenie ba-
ranov komisiu v zložení: Ing. Anton Čapistrák, Ing. Dušan Apolen, Ing. Jarmila Dúbravská, PhD., 
Ing. Slavomír Reľovský, Ing. Július Šutý, Ing. Martina Rafajová, doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc., 
MVDr. Helena Chladná, Ing. Ján Kalman, MVDr. František Záborský, MVDr. Miloš Pastucha. 

Počet baranov

Identifikácia 

stáda
Názov stáda

prihláse-

ných

predve-

dených

zarade-

ných do 

triedy 

ER

zarade-

ných do 

triedy 

EA

zarade-

ných do 

triedy 

EB

zarade-

ných do 

triedy     

I

zarade-

ných do 

triedy     

II

celkom 

zarade-

ných

vyrade-

ných

302 504 086 Agrofarma s.r.o. Červený Kameň 41 40 16 23 1 0 0 40 0
302 504 087 Agrofarma s.r.o. Červený Kameň 16 14 0 8 6 0 0 14 0
302 504 088 Agrofarma s.r.o. Červený Kameň 17 15 5 8 1 1 0 15 0
402 587 135 PD Žemberovce 22 22 21 0 0 0 0 21 1
506 041 034 PETER KARCOL 13 13 12 0 0 0 0 12 1
506 710 036 Turiec-Agro, s.r.o. Turč.Ďur 7 7 3 4 0 0 0 7 0
506 525 040 PD Sklabiňa - Záborie 13 13 9 2 2 0 0 13 0
506 525 044 PD Sklabiňa-Záborie 7 7 5 1 1 0 0 7 0
506 839 905 Valča 7 7 5 1 1 0 0 7 0
509 519 039 PD Mošovce - Socovce 9 9 3 3 2 0 0 8 1
601 534 001 PD Sebedín - Bečov 18 17 3 12 2 0 0 17 0
601 022 965 Ing. Igor Nemčok 2 2 1 1 0 0 0 2 0
604 704 101 AGROSEV, s.r.o. Detva 8 8 1 5 1 0 0 7 1
604 704 102 AGROSEV, s.r.o. Detva 5 5 2 1 2 0 0 5 0
604 509 548 RD Látky 13 12 0 5 3 3 0 11 1
605 529 065 PD Senohrad 23 23 0 12 9 1 0 22 1
607 501 032 ZPD Poltár - Kokava n/Rimavic. 16 13 0 8 4 0 0 12 1
609 601 111 OVINI 19 16 1 10 5 0 0 16 0
610 510 089 Prvá družstevná a.s. Dačov Lom 21 19 3 12 4 0 0 19 0
611 515 064 PD Očová 16 12 0 7 4 1 0 12 0
Celkom za NT 16.6.2010 293 274 90 123 48 6 0 267 7

Počet baranov

Identifikácia 

stáda
Názov stáda

prihláse-

ných

predve-

dených

zarade-

ných do 

triedy 

ER

zarade-

ných do 

triedy 

EA

zarade-

ných do 

triedy 

EB

zarade-

ných do 

triedy 

I

zarade-

ných do 

triedy     

II

celkom 

zarade-

ných

vyrade-

ných

501 508 074 PD Predmier - Súľov 9 8 2 4 1 0 0 7 1
501 508 075 PD Predmier-Súľov 7 6 2 2 2 0 0 6 0
502 512 090 RD Oščadnica 2 0 0 0 0 0 0 0 0
503 519 009 PPD Pucov 11 10 1 6 2 0 0 9 1
503 511 092 PD Malatiná 30 26 1 18 6 0 0 25 1
505 700 001 Agro-Racio s.r.o. 15 11 7 4 0 0 0 11 0
505 530 018 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 6 6 5 0 0 0 0 5 1
505 553 019 PD Východná 27 24 16 7 0 0 0 23 1
505 519 020 PD Liptovské Hole Kvačany 14 14 5 6 2 0 0 13 1
505 700 031 Agro - Racio s.r.o. 2 2 0 0 2 0 0 2 0
505 803 356 J.Šuchtár,Chov oviec a salašn. 9 9 5 4 0 0 0 9 0
505 549 530 PD Važec 12 12 9 2 1 0 0 12 0
508 512 023 PD Liptovské Revúce 26 23 17 6 0 0 0 23 0
509 708 041 AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček 20 20 16 3 0 0 0 19 1
510 512 011 PD Trsteník - Trstená 9 6 0 4 2 0 0 6 0
510 512 012 PD Trsteník - Trstená 14 13 5 6 2 0 0 13 0
511 350 071 ASIK s.r.o. 4 4 3 1 0 0 0 4 0
511 350 072 ASIK s.r.o. ŽILINA-ZÁSTRANIE 16 16 3 12 1 0 0 16 0
609 546 056 RD Klenovec 17 17 6 8 2 0 0 16 1
609 733 057 Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec 7 7 3 2 1 0 0 6 1
609 546 593 RD Klenovec 11 11 1 8 0 0 0 9 2
Celkom za NT 30.6.2010 268 245 107 103 24 0 0 234 11

Z ČINNOSTI ZVÄZU



konaného dňa 4.5.2010 v zasadačke PS SR š.p., 
ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, Žilina.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený 
MVDr. Keľo

Program: 
1.  Otvorenie
2.  Kontrola plnenia opatrení z posledného zasadnutia 

ŠR
3.  Posúdenie nových žiadostí od chovateľov
4.  Individuálne stanoviská členov ŠR k listu prof. Gaj-

došíka
5.  Rôzne
6.  Záver

K bodu 1.
Zasadnutie ŠR otvoril Ing. Július Šutý, ktorý pri-

vítal prítomných členov Šľachtiteľskej rady, a aj Ing. 
Róberta Mészároša z Odboru živočíšnej výroby - referátu 
ovce, kozy a plemenárstvo MP SR.

Ing. Rafajová privítala prítomných na pôde PS SR 
š.p., zvlášť privítala novozvoleného predsedu predsta-
venstva ZCHOK Ing. Igora Nemčoka, ktorý neskôr in-
formoval členov ŠR o personálnych zmenách vo vedení 
ZCHOK.

K bodu 2.
1. ŠR berie na vedomie uznesenie Predstavenstva 

ZCHOK zo dňa 6.10.2009 o personálnych zmenách v zlo-
žení ŠR:
-  odvolanie z funkcie člena ŠR Ing. Norberta Keľa na 

vlastnú žiadosť
-  vymenovanie do funkcie člena ŠR Ing. Róberta Mé-

szároša (MP SR)
-  vymenovanie do funkcie člena ŠR Ing. Annu Ma-

chynovú(PS SR, š.p.)
-  vymenovanie do funkcie člena ŠR MVDr. Patrika 

Keľa ( Keľo a synovia, s.r.o)
- splnené

2. ŠR poveruje predsedu ŠR, aby po predložení 
potrebných dokladov (zápis z uznávacieho pokračo-
vania a splnenie v ňom uložených opatrení, súhlasné 
stanovisko príslušnej RVPS, súhlasné stanovisko prísluš-
ného PS SR š.p., RS), v prípade súhlasného stanoviska 
menovanej uznávacej(hodnotiacej) komisie vystavil 
dekrét o uznaní štatútu chovu(RCH, ŠECH) a zabezpečil 
vykonanie príslušnej zmeny zápisom do PK na základe 
prihlášky chovateľa do PK. Predseda ŠR bude informovať 
o uznaní štatútov ŠECH a RCH v zmysle tohto uznesenia 
na najbližšom zasadnutí ŠR.

Termín: úloha trvalá 
Zodpovedný: Ing. J. Šutý

- splnené
3. ŠR pri ZCHOK prerokovala správy hodnotiacich 

komisií a uzniesla sa:
a) ŠR pri ZCHOK uznáva štatút ŠECH oviec plemena 

cigája s plemenom lacaune firme Fiam Agro services, 
Strojnícka 13, Prešov. Vypracovaním šľachtiteľského 
programu a vykonávaním funkcie garanta za šľachtenie 
v uvedenom chove poveruje Ing. Antona Čapistráka. 
- splnené

b) ŠR pri ZCHOK uznáva štatút RCH plemena texel 
f irme Rogus s.r.o. Budimír 224 s podmienkou plnenia 
opatrení uvedených v zápise z uznávacieho pokračovania
- splnené

c) ŠR pri ZCHOK uznáva štatút RCH plemena la-
caune chovateľovi Ing. Igor Nemčok, Senická cesta 25, 
974 01 Banská Bystrica s podmienkou plnenia opatrení 
uvedených v zápise z uznávacieho pokračovania
- splnené

d) ŠR pri ZCHOK uznáva štatút RCH plemena suffolk 
chovateľovi Ing. Miroslav Vidhold, Dubovská 877/31, 
96261 Dobrá Niva s podmienkou plnenia opatrení uve-
dených v zápise z uznávacieho pokračovania
- splnené

e) ŠR pri ZCHOK uznáva štatút RCH plemena va-
laška(pôvodná valaška) chovateľovi Vladimír Magna, 
Na vladárke 51, 976 33Ponická Lehôtka, s podmienkou 
predloženia dokladov o genotypizácii na scrapie impor-
tovaných zvierat a plnenia opatrení uvedených v zápise 
z uznávacieho pokračovania
- splnené

f) ŠR pri ZCHOK schvaľuje uznanie štatútu RCH 
plemena cigája chovateľovi Agro-Mold, a.s., Rožňavská 
21, 045 01 Moldava nad Bodvou s podmienkou plnenia 
opatrení uvedených v zápise z uznávacieho pokračova-
nia, po bonitácii oviec v r. 2010 a súhlasnom stanovisku 
príslušného šľachtiteľa ZCHOK
- pretrváva

g) ŠR pri ZCHOK schvaľuje uznanie štatútu RCH 
plemena cigája chovateľovi Ing. Ján Brudňák, 08643 
Koprivnica 26 s podmienkou plnenia opatrení uvede-
ných v zápise z uznávacieho pokračovania, po bonitá-
cii oviec v r. 2010 a súhlasnom stanovisku príslušného 
šľachtiteľa ZCHOK
- splnené

ŠR poveruje predsedu ŠR vystaviť dekréty o šta-
túte chovu a zapísať zvieratá žiadateľov o RCH,ŠECH na 

základe kladného stanoviska hodnotiacich komisií pri 
splnení všetkých podmienok do PK.

Termín: operatívne, podľa vyššie uvedených pod-
mienok

Zodpovedný: Ing.J. Šutý
- splnené

4. ŠR na základe žiadosti chovateľa NOFA Ing.Nor-
bert Fassinger o uznanie štatútu ŠECH, poveruje komisiu 
v zložení Ing.Slavomír Reľovský- predseda, Ing. Július 
Šutý, doc.RNDr.Milan Margetín,PhD.,vykonať obhliadku 
stáda a chovateľských podmienok. Predseda komisie 
zabezpečí účasť, aj písomné vyjadrenie zástupcov prí-
slušnej RVPS a z rokovania napíše zápis.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR
Zodpovedný: Ing. S.Reľovský

-  splnené
5. ŠR na základe žiadosti SZCH-oblastný výbor, 

M.R.Štefánika 12 036 01 Martin poveruje predsedu 
vykonať kontrolu podmienok pre zápis do PK kôz v cho-
voch Bc. Vladimír Kubík, Karvaša Blahovca 133, 03861 
Vrútky a Milan Roman, Severná 265, 03843 Kláštor pod 
Znievom 

Termín: 31.12.2009
Zodpovedný: Ing.J. Šutý

- splnené
6. ŠR na základe žiadosti chovateľa AGROSEV Detva 

poveruje komisiu vykonať obhliadku stáda a chovateľ-
ských podmienok. Predseda ŠR menuje komisiu, uzná-
vacie pokračovanie sa uskutoční na jar v roku 2010 po 
bonitácii oviec v uvedenom chove.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR
Zodpovedný: Ing. J. Šutý

- pretrváva, obhliadka chovu a bonitácia oviec bola 
vykonaná, zápis do PK a vystavenie dekrétu RCH 
bude vykonané po doručení všetkých potrebných 
dokladov
7. ŠR schvaľuje zrušenie štatútu RCH oviec ple-

mena cigája u chovateľa Sejlan s.r.o. Bertotovce 
a Poľnoprodukt s.r.o.,Svidník,. Uvedené zmeny budú 
zaevidované v registri chovov PK, predseda ŠR to dá 
chovateľom na vedomie.

Termín: do 31.12.2009
Zodpovedný: Ing. J.Šutý

- splnené
8. ŠR sa uzniesla, že výpočet PH za rok 2009 a v bu-

dúcich rokoch bude vypočítaný podľa východiskovej bá-
zy rok 2000, táto informácia sa zverejní na web stránke 
ZCHOK- doc.RNDr. M. Margetín, PhD. vypracuje písomný 
komentár k uvedenej problematike na uverejnenie na 
web-stránke ZCHOK. Materiál pošle predsedovi ŠR.

Termín: 15.12.2009
Zodpovedný: doc.RNDr. M. Margetín, PhD.

- pretrváva , zavesiť na webovú stránku
9. ŠR poveruje Ing.D.Apolena a Ing.M.Rafajovú 

vypracovaním plemenných štandardov a chovných cie-
ľov pre plemená NC,AM,HKK. Tieto zašlú predsedovi ŠR 
do 31.12.2009

Menovaní sú dlhodobo poverení vypracovávaním 
plemenných štandardov a chovných cieľov aj pre iné im-
portované plemená oviec a kôz, ktoré budú v budúcnosti 
chcieť chovatelia zaregistrovať v PK. 

Termín: v texte 
Zodpovední: Ing. D.Apolen, Ing.M. Rafajová

- splnené 
10. ŠR schvaľuje používanie názvu „valaška(pôvod-

ná valaška)“, textová skratka „V“. Takto schválený názov 
bude zaevidovaný v databáze PS SR, š.p., ÚPZ Žilina

Termín: 31.12.2009 
Zodpovední: Ing. M. Rafajová, Ing. A. Machynová

- splnené
11. Vypracovať zoznam chovateľov -členov SZCH, 

ktorí môžu produkovať plemenných baranov a capov 
v roku 2010. Len chovatelia z uvedeného zoznamu môžu 
zvieratá predviesť na hodnotenie na NT v roku 2010.

Termín: 31.12.2009 
Zodpovedný: doc.Ing.E.Gyarmathy, CSc.

– splnené
12. Pripraviť návrh na problematiku dovezených 

plemenných zvierat, špecifikovať požadované paramet-
re úžitkovosti pri dovoze zvierat- zoznam pre jednotlivé 
úžitkové zamerania, umiestniť to na web- stránke ZCHOK 
a PS SR š.p. Pripraviť z týmito údajmi formulár.

Termín: 31.12.2009 
Zodpovední: Ing. J. Šutý, Ing.S. Reľovský
- pretrváva, materiál bude zverejnený po zapra-

covaní pripomienok členov ŠR. Treba zdôrazniť, že 
požadované údaje slúžia len na stanovenie výslednej 
triedy plemennej hodnoty, zaradenia zvieraťa do ple-
menárskej evidencie a zápis do PK. Ako vysvetlili Doc. 
Margetín a Ing. Machynová, vzhľadom na veľké rozdiely 
systémov hodnotenia zvierat v jednotlivých členských 
štátoch EÚ, z údajov v zahraničných POP nie je možné 
u importovaných zvierat odhadnúť plemennú hodnotu 
systémom genetického hodnotenia.

13. Pripraviť návrh výpočtu PH na základe získa-
ných údajov pri dovoze plemenných zvierat od predáva-

júceho chovateľa (resp. uznanej chovateľskej organizá-
cie krajiny pôvodu dovezených zvierat).

Termín: do 31.1.2010
Zodpovední: doc.RNDr. M.Margetín,PhD, Ing. A. 

Machynová
- pretrváva, vysvetlené vyššie(v bode 12)

14. ŠR sa uzniesla, že plemenná hodnota za každý 
ukazovateľ u dovezených zvierat bude stanovená na 
základe korektných dodaných údajov. Ak nebude možné 
ich získať( v krajine pôvodu sa nesledujú), importované-
mu zvieraťu bude dočasne, ( pokiaľ nezíska údaje o PH 
na Slovensku), pridelená aktuálna priemerná PH daného 
plemena na území SR podľa pohlavia./u žijúcich zvie-
rat/. Platí to pre dovezené zvieratá pôsobiace na území 
Slovenska od roku 2006. 

Termín: v texte 
Zodpovední: Ing. Šutý, Ing. Machynová

- splnené, spresnené v novom uznesení ŠR
K bodu 3.
Ing. Šutý – informoval o novoprijatých žiadostiach 

adresovaných ŠR
-SHR Jaroslav Roziak, ul. 11. marca 336/50, 96011 

Zvolen -žiadosť o uznanie  RCH plemena valaška(pôvod-
ná valaška), komisia menovaná predsedom ŠR už vyko-
nala obhliadku chovu a predložila zápisnicu 

- Ing. Jozef Taraba, Poľná 3, 919 34 Biely Kostol 
žiada o uznanie RCH plemena texel 

- Andrea Chybová Farma RAR, Jablonka 260, 906 21 
Jablonka o uznanie RCH plemena anglonúbiska koza 

- Timea s.r.o. Olešná 701, 023 52 Olešná žiada 
o uznanie RCH plemena anglonúbijská koza

- PD Veľký Lipník – žiadal VK o zrušenie ŠCH, bola 
prijatá žiadosť o zrušenie registrácie chovu v registri 
chovov plemenných kníh oviec. 

K bodu 4.
Ing. Reľovský - list od prof. Gajdošíka, stanoviská 

predsedu ŠR, MPSR , príspevok doc. Margetína a výzva 
predsedu ŠR chovateľom k širokej diskusii k uvedenej 
problematike boli zverejnené v časopise Chov oviec 
a kôz. 

Ing. Čapistrák- doručí v elektronickej podobe na 
zverejnenie svoj príspevok (dosahované plemenné hod-
noty aukčných baranov v ŠCH)

Ing. Šutý - všetky príspevky a podnety od chovate-
ľov k danej problematike budú prerokované na najbliž-
šom zasadnutí ŠR

K bodu 5.
Ing. Šutý -na minulom zasadnutí ŠR sa prerokovala 

problematika nových línií baranov C, ZV ale nebolo pri-
jaté uznesenie ŠR

 - do nového štatútu PK kôz bude potrebné zakom-
ponovať trojstupňovú úroveň chovov ako je to u oviec 
(ŠCH,RCH,ÚCH) 

 - aj v SZCH by mali mať chovatelia individuálne 
štatúty chovov ako je to u ostatných chovateľov

Ing. Šutý – prečo sa používajú rozdielne metódy 
výpočtu PH ?

doc. Margetín – výpočet PH za produkciu mlieka 
u plemien ZV a C sa robí metódou TDM (denná produk-
cia mlieka pri kontrolných meraniach), u plemien LC, VF 
a mliekových krížencov sa počíta z celkovej produkcie 
mlieka za dojnú periódu. Do budúcnosti bude treba me-
todiky zosúladiť.

doc. Margetín upozornil, že v chovoch s veľmi sko-
rým odstavom jahniat bude treba prehodnotiť výpočet 
produkcie mlieka za dojnú periódu, je potrebné upraviť 
metodiku výkonu KMÚ

Ing. Rafajová - plemená oviec NC a RM evidujeme 
v bonitačnom kľúči ako kombinované nedojné, jahňatá 
sa vážia vo veku do 70 dní, niektorí chovatelia navrhujú 
hodnotiť ako mäsové mäsové a vážiť od 80 – 120 dňa.

doc. Margetín – informoval, že od tohto roku sa 
začne s meraním hrúbky podkožného tuku a MLD ul-
trazvukom, navrhol aby sa u plemien NC a RM zmenila 
metodika výkonu KÚ a vykonávalo sa meranie hrúbky 
podkožného tuku a MLD ultrazvukom ako u mäsových 
plemien

Ing. Dvorjak – navrhol aby plemená NC a RM boli 
ponechané ako kombinované nedojné s výkonom KÚ ako 
u mäsových

Ing. Čapistrák – upozornil, že PH sa znižuje aj 
uprednostňovaním genotypizácie na scrapie 

 - navrhol zmenu bonitačného kľúča u valašky(pô-
vodnej valašky) s väčším dôrazom na sortiment a cha-
rakter vlny

Doc. Margetín, Ing. Machynová – informovali, 
že v prípade výpočtu priemernej PH pre importované 
zvieratá vyšli v niektorých prípadoch mínusové hodno-
ty, preto navrhli tieto hodnoty navýšiť o jednu sigmu 
u bahníc a 1,5 sigmy u baranov

Ing. Mészároš – administratívne prideľovanie PH 
zvieratám z dovozu nepovažuje za najlepšie riešenie, 
skôr by ponechal súčasný stav (PH zviera získa až na 
základe vlastných výsledkov z KÚ)

Ing. Reľovský – klub chovateľov valašiek resp. iné 
kluby je možné zriadiť formou občianskych združení. 

O založení chovateľských klubov bude jednať aj predsta-
venstvo ZCHOK

K bodu 6.
Ing. Július Šutý poďakoval prítomným za účasť na 

zasadnutí ŠR a ukončil rokovanie.
Z rokovania ŠR vyplynuli nasledovné opatrenia:
1. ŠR schvaľuje komisiu v zložení: predseda komisie 

Ing. Slavomír Reľovský , členovia doc.RNDr. Milan Mar-
getín, PhD, Ing. Róbert Mészároš, Ing. Martina Rafajo-
vá, Ing. Július Šutý vypracovať návrhy novely štatútov 
plemenných kníh oviec a kôz, ktoré budú neskôr zosúla-
dené s novým zákonom o plemenitbe(po jeho schválení)

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR Zodpovedný: 
Ing. S. Reľovský

2. ŠR poveruje doc. RNDr. M. Margetína, PhD. aby 
publikoval článok pre chovateľov o hodnotení zvierat 
z importu a spôsobe výpočtu PH pre ne.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovedný: doc. RNDr. M. Margetín, PhD.
3. ŠR sa uzniesla prijať návrh komisie v zložení 

doc. RNDr. M. Margetín, PhD., Ing. Anna Machynová, 
Ing. Martina Rafajová na doplnenie uznesenia ŠR č. 14 
zo dňa 12.11.2009, pre plemenné importované zvieratá 
sa bude plemenná hodnota dopočítavať, stanoví sa na 
základe priemernej plemennej hodnoty žijúcich zvie-
rat navýšenú o +1 sigma pre bahnice a + 1,5 sigmy pre 
barany.

4. ŠR poveruje Ing. M. Rafajovú doplniť do boni-
tačného kľúča kôz plemeno anglonúbijská koza. Pleme-
no bude hodnotené ako dojné. Doplnený bonitačný kľúč 
pošle predsedovi VK pri MP SR.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovedný: Ing. M. Rafajová
5. Predseda ŠR na základe žiadosti chovateľov - 

Ing. Jozefa Tarabu, Poľná 3, 919 34 Biely Kostol o uzna-
nie RCH plemena texel a Andrei Chybovej, Farma RAR, 
Jablonka 260, 906 21 

Jablonka o uznanie RCH plemena anglonúbijska 
koza poveruje komisiu v zložení Ing. M. Rafajová – pred-
seda komisie, doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc., Ing. Du-
šan Apolen a Ing. Róbert Mészároš, vykonať obhliadku 
stáda a chovateľských podmienok žiadateľov. Súčasťou 
obhliadky chovu je aj ohodnotenie importovaných 
zvierat podľa bonitačného kľúča platného pre dojné 
plemená kôz na území SR. Predseda komisie zabezpečí 
účasť, aj písomné vyjadrenie zástupcov príslušnej RVPS 
a z ohliadky chovu vypracuje zápis.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovedný: Ing. M. Rafajová
6. Predseda ŠR na základe žiadosti chovateľa Timea 

s.r.o. Olešná 701, 023 52 Olešná o uznanie RCH pleme-
na anglonúbijská koza poveruje komisiu v zložení Ing. 
Július Šutý – predseda komisie, Ing. Slavomír Reľovský, 
vykonať obhliadku stáda a chovateľských podmienok 
žiadateľa. Súčasťou obhliadky chovu je aj ohodnotenie 
importovaných zvierat podľa bonitačného kľúča plat-
ného pre dojné plemená kôz na území SR. Predseda ko-
misie zabezpečí účasť, aj písomné vyjadrenie zástupcov 
príslušnej RVPS a z ohliadky chovu vypracuje zápis.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovedný: Ing. J. Šutý
7. ŠR na základe žiadosti PD Veľký Lipník schvaľuje 

zrušenie registrácie ŠCH oviec plemena zošľachtená va-
laška v registri chovov PK po súhlasnom stanovisku MP 
SR o zrušení štatútu ŠCH oviec menovaného chovateľa. 
Predseda ŠR to dá chovateľovi na vedomie.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovedný: Ing. J. Šutý
8. ŠR pri ZCHOK schvaľuje uznanie štatútu RCH ple-

mena nemecká čiernohlavá ovca chovateľovi AGROSEV 
s.r.o. Bottova 1, 962 12 Detva, po doručení písomného 
stanoviska príslušnej RVPS.

9. ŠR schvaľuje štatút RCH oviec plemena valaška 
(pôvodná valaška) chovateľovi SHR Jaroslav Roziak, ul. 
11. marca 336/50, 96011 Zvolen

10. ŠR odporúča PS SR š.p. Bratislava dopracovať 
metodiku výkonu KÚ u  kombinovaných nedojných ple-
mien ( merino, nemecká čiernohlavá, romney marsh 
) tak, aby ju v prípade záujmu chovateľov bolo možné 
vykonávať ako u mäsových plemien. 

Na vedomie: Ing. Martina Rafajová
11. ŠR schvaľuje uvedenie do obehu nových lí-

nií plemenných baranov podľa prílohy číslo 1 tejto 
zápisnice.

12. ŠR poveruje Ing. M. Rafajovú a doc.RNDr. M. 
Margetín, PhD vypracovaním metodiky pre stanovenie 
čiastkovej triedy PH pre barany a jahničky na základe 
výsledkov merania hrúbky podkožného tuku a hrúbky 
MLD ultrazvukom.

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovední: v texte
13. ŠR poveruje Ing. A. Čapistráka vypracovaním 

nového systému hodnotenia plemena valaška (pôvodná 
valaška).

Termín: do najbližšieho zasadnutia ŠR 
Zodpovedný: Ing. A. Čapistrák
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