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Časopis prešiel v tomto roku viacerými zmenami, o ktorých sme Vás už čiastočne in-

formovali. Tieto zmeny sa samozrejme odrazili aj pri prípravách prvého čísla v roku 2006. 

Výsledkom bolo posunutie termínov získavania príspevkov na uverejnenie, ich konečnej 

úpravy podľa nových pravidiel a následne neskoršie vydanie čísla ako sme pôvodne predpo-

kladali. Z toho dôvodu sa aj niektoré informácie o plánovaných akciách Zväzu chovateľov 

oviec a kôz do Vašich rúk dostali s oneskorením a niektoré z nich stratili na aktuálnosti. Re-

dakčná rada sa Vám za tento nedostatok ospravedlňuje. Veríme, že pochopíte naše úsilie i 

neisté začiatočnícke kroky. Vo viacerých oblastiach sme sa poučili a nedostatky odstránili. 

Pri prípravách druhého čísla bol presný termín uzávierky dodržaný a máme tu nové číslo a 

máme ho včas. Včas na to, aby sme Vás upozornili na niektoré dôležité termíny.

Pripomenieme si seminár v Nitre, školenie v Žiline, bonitácie plemenných baranov. 

Niektorých chovateľov Vám osobne predstavíme, s názormi a skúsenosťami iných vás oboz-

námime.

Dozviete sa dôležité informácie o priamych platbách, niečo o racionálnom využití tráv-

nych porastov, o spracovaní ovčieho mlieka, novej hygienickej príručke.

Krátko nazrieme do Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku na jedinečnú expozíciu 

ovčiarstva a galériu ľudových umeleckých predmetov s tematikou ovčiarstva a salašníctva. 

Potešíme sa aj prvými súťažnými fotografiami.

Zablahoželáme oslávencom, spomenieme na tých, ktorí nás opustili.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na Ovčiarskej nedeli, na Agrokomplexe,... tešíme sa na 

Vás i na Vaše zvieratá.

Prajem si, aby ste boli spokojní po prečítaní príspevkov a zaujímavostí, ktoré Vám ponú-

kame v druhom čísle nášho časopisu. Niektorí z Vás sa nájdu na jeho stránkach, niektorí sa 

čo to dozvedia, iní nám napíšu, čo im pri čítaní chýbalo.

V pastevnom období 2006 Vám prajem kvalitné pasienky, veľa mlieka a úspech na Agro-

komplexe.

 Jana Margetínová
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Jarmila Dubravská,
Odbor živočíšnych komodít, Ministerstvo
pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava

Od vstupu Slovenska so Európskej únie sa 
výrazne zmenil systém poskytovania podpory. 
Mnohí chovatelia sa ľahko prispôsobili a nie 
je pre nich problém vyhľadávať informácie na 
internetových stránkach. Stále je však veľa 
chovateľov, ktorí nemajú prístup na internet, 
a tak vyhľadávanie aktuálnych informácií 
je pre nich ťažšie. Cieľom tohto článku je 
upozorniť všetkých potenciálnych žiadateľov 
na podmienky a termíny podávania žiadostí 
o podporu na priame platby (najmä na chov 
oviec a kôz).

V apríli je pre chovateľov, ktorí hospodária 
na pôde, veľmi dôležitý dátum 1. apríl a ná-
sledne obdobie od 1. do 21. apríla. V tomto ob-
dobí predkladajú žiadatelia žiadosť o podporu 
na jednotnú platbu na plochu, žiadosť o platbu 
na plodiny na ornej pôde, žiadosť o platbu na 
vybrané odrody tabaku, žiadosť na platbu na 
chmeľ a žiadosť na poskytnutie osobitnej plat-
by na cukor. Pre chovateľov oviec je veľmi dô-
ležitý termín 1. jún. Chovatelia oviec v období 
od 1. júna do 30. júna majú predložiť žiadosti 
o platbu na chov bahníc, jariek a kôz (tento 
termín je zhodný s predkladaním žiadostí na 
chov dojčiacich kráv). 

Podobne, ako v roku 2005, musia žiadatelia 
na platbu na chov bahníc, jariek a kôz splniť 
základné kritériá. V prvom rade je stanovený 
počet zvierat a kategória v súlade s platnou 
legislatívou EÚ (ide o nariadenie Rady (ES) 
č.1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá pre režimy pria-

mej podpory v rámci spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré 
režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č.2019/
1993, (ES) č.1452/2001, (ES) č.1453/2001, 
(ES) č.1454/2001, (ES) č.1868/1994, (ES) 
č.1251/1999, (ES) č.1254/1999, (ES) č.1673/
2000, (EHS) č.2358/1971 a (ES) č.2529/2001, 
uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 270, dňa 
21.10.2003). Žiadateľ musí chovať najmenej 
desať oviec a kôz, pričom podpora sa posky-
tuje len na chov samičej populácie, teda na 
chov bahníc, jariek a kôz vo veku najmenej 12 
mesiacov. Žiadateľ môže chovať ovce aj kozy 
alebo len ovce alebo len kozy, pričom nie je 
stanovený pomer medzi jednotlivými druhmi, 
či kategóriami. 

Druhou podmienkou je vlastníctvo prémio-
vých práv na chov oviec a kôz. Prémiové práva 
prvýkrát prideľovalo Ministerstvo pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky v roku 2005 na 
základe usmernenia. Je potrebné podrobne 
sledovať internet (alebo kontaktovať prísluš-
né regionálne pracovisko Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry), kedy bude uvedená výzva 
na podávanie žiadostí o pridelenie prémiových 
práv a v stanovenom termíne požiadať o ich 
pridelenie. 

Ďalšou dôležitou podmienkou je evidencia 
zvierat na farme, kde je žiadateľ majiteľom 
alebo spolumajiteľom. 

Žiadateľ o poskytnutie platby na chov 
bahníc, jariek a kôz musí chovať zvieratá, na 
ktoré podal žiadosť o platbu, najmenej tri 
mesiace odo dňa podania žiadosti. Tri me-
siace je v chove hospodárskych zvierat dosť 
dlhé obdobie, kedy môže dôjsť k úhynu zvierat, 

zmene zdravotného stavu alebo aj k odcudze-
niu zvierat. S týmito udalosťami sa počítalo, 
takže v prípade, ak chovateľ chce dať zviera, 
na ktoré podal žiadosť na platbu, na bitúnok, 
môže zaradiť namiesto tohto zvieraťa iné, na 
ktoré nežiadal platbu a spĺňa podmienky (po-
hlavie a vek). V tomto prípade, keď nahrádza 
chovateľ jedno zviera (alebo viaceré zvieratá) 
iným zvieraťom, oznámi túto udalosť prísluš-
nému pracovisku Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry do piatich pracovných dní odo dňa 
nahradenia. Podmienky poskytnutia podpory 
sú splnené aj vtedy, ak došlo k poklesu počtu 
chovaných bahníc, jariek a kôz v dôsledku 
vyššej moci, úhynu, nutného zabitia z dôvodu 
usmrtenia zvierat alebo odcudzenia zvierat, 
avšak žiadateľ o podporu na chov musí písom-
ne oznámiť agentúre tieto skutočnosti do de-
siatich pracovných dní odo dňa, kedy k danej 
udalosti došlo. 

Všetky vyššie uvedené informácie sú 
dostupné na stránke Ministerstva pôdohos-
podárstva a Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry v dokumente „Usmernenie ministra 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky na 
úseku štátnej správy o podpore v poľnohospo-
dárstve formou priamych platieb“. Z dôvodu 
zjednodušenia požiadaviek a vysvetlenia 
spôsobu podávania žiadostí je vypracovaný 
„Metodický pokyn k Usmerneniu ministra pô-
dohospodárstva Slovenskej republiky na úseku 
štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve 
formou priamych platieb“, ktorý je opäť do-
stupný na internete. Pravdaže chovatelia môžu 
kontaktovať jednotlivé regionálne pracoviská 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry alebo 
ministerstvo.
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Súťaž
Stále môžete zasielať fotografie do našej súťaže o najkrajšiu fotografiu na tému:

1 . Deti a ovce
2. Bača a ovce
3. Pes a ovce

Pravidlá súťaže sú jednoduché
- rozmery foto minim.10x13cm,
- alebo emailom vo forme .jpg

Čakajú na Vás ceny. Fotografujte a svoje zábery zasielajte  na email: ttvuzv@ttvuzv.sk (do predmetu uviesť - „sútaž“)
alebo na adresu:

RNDr. Jana Margetínová, SCPV, Teplická 103, 914 01 Trenčianska Teplá

(súťažné fotografie zaslané do uzávierky tohoto čísla uverejňujeme na stranách 2 a 30)   

Súťaž
Súťaž

Oprava
Príspevok na strane 5 v čísle 1/2006 napísala Ing. Jarmila Dúbravská, PhD., MP SR, ktorá sa zúčastnila 
zasadnutia COPA/COGECA v Bruseli.

Redakcia sa ospravedlňuje autorke i svojim čitateľom.



Hygienická príručka na zásadách HACCP 
pre výrobu ovčieho hrudkového syra, vydaná 
Zväzom chovateľov oviec a kôz – družstvo.
Ing. Pavel Srpoň,
riaditeľ ZCHOK

Vážení chovatelia, 

dovoľte mi, aby som Vám niekoľkými slo-
vami priblížil aktivity Zväzu chovateľov oviec 
a kôz – družstvo na Slovensku (ZCHOK) pri 
zavádzaní Hygienickej príručky na zásadách 
HACCP (Príručka) pre výrobu ovčieho hrudko-
vého syra (OHS) v salašných podmienkach na 
Slovensku do praxe.

Na podnet MP SR a niekoľkých osobných 
konzultácií v apríli a máji 2005 so štátnym 
tajomníkom MP SR pánom Radošovským a zá-
stupcami ZCHOK predsedom Predstavenstva 
Ing. Kurillom a riaditeľom Ing. Srpoňom sa 
prihlásili členovia ZCHOK k jej používaniu (de-
klarované na spoločnom stretnutí chovateľov 
oviec v Liptovskom Hrádku „Demeter 2005“).

Vážení chovatelia, ako veľmi dobre viete, 
naša snaha bola uviesť pripravenú a odsúhla-
senú Príručku do praxe v novom „chovnom„ 
roku, t.j. od začiatku salašníckej sezóny 2006, 
čo v našom prípade predstavuje mesiac apríl. 
Samozrejme za určitých pripomienok a zmien, 
ktoré môžu reálne výrobcovia OHS plniť a za-
bezpečiť v salašných podmienkach na Sloven-
sku pri dodržaní požadovaných hygienických 
podmienok - „hygienického balíčka„.

Na prehodnotenie zmien a pripomienok v 
Príručke bola vo ZCHOK menovaná predsedom 
Predstavenstva odborná komisia v zložení Ing. 
Kurilla, Ing. Páltik, Ing. Srpoň, pán Janíček, 
pani Kováčiková, pán Gabriel Dugas, ktorá je 
stále funkčná, aby riešila a navrhovala praktic-
ké zmeny, ich reálne plnenie, ktoré je potrebné 
v zmysle hygienického balíčka dodržať pri vý-
robe OHS v salašníckych podmienkach.

Menovaná komisia zasadala 3x a to v Pu-
cove, B. Bystrici a Považskej Bystrici, kde sme 
detailne bod po bode preberali doporučenú 
Príručku a dopĺňali navrhované zmeny. 

Takto upravovaný „návrh“ sme predkladali 
na posúdenie ŠVPS SR, ktoré bolo náročné, kde 
sme sa osobne zúčastnili v Bratislave na dvoch 
stretnutiach v roku 2005.

Príručka bola po pripomienkovaní a odbor-
nej recenzii ŠVPS SR, schválená Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR . 

Keďže po polroku 2005 sme sa dozvedeli, 

že od 1. januára 2006 dochádza k určitým 
zmenám a boli vydané nové Nariadenia EÚ, 
skontaktovali sme sa so ŠVPS SR. Zároveň sme 

požiadali, že v zmysle nových nariadení máme 
pripravené niektoré zmeny, respektíve výnimky 
na obdobie prechodu v platnosti nových naria-
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dení, ktoré chceme predložiť na schválenie EK 
do Bruselu. 

To nás už našiel január 2006.

Nakoniec sa to podarilo, po vzájomnej 

konzultácii, stretnutiach,kompromisoch a 
spolupráci zástupcov ZCHOK a Národného re-
ferenčného laboratória pre mlieko a mliečne 
výrobky ŠVPÚ NR sme uzavreli konečnú podobu 
Hygienickej príručky na zásadách HACCP pre 

výrobu ovčieho hrudkového syra v salašných 
podmienkach na Slovensku.

Vo februári 2006 sme ju predkladali k posú-
deniu ŠVPS SR a 21. februára 2006 nám prišla 
kladná odpoveď od ústredného riaditeľa prof. 
Jozefa Bíreša, že Štátna veterinárna a potra-
vin ová správa Slovenskej republiky schvaľuje 
predloženú príručku pre používanie v sektore 
salaše v SR – celé znenie listu sa nachádza 
v Príručke.

Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon 
nám 28. februára 2006 listom č. 1660/2006-
100 oznámil, že MP SR nám schvaľuje vnút-
roštátnu príručku a notifikuje revidovanú 
vnútroštátnu príručku “Hygienická príručka 
na zásadách HACCP pre výrobu ovčieho hrud-
kového syra v salašných podmienkach„ na 
Európsku komisiu DG SANCO (Ochrana zdravia 
a spotrebiteľa). 

List je priložený v plnom znení.

ZCHOK po schválení Príručky MP SR zorgani-
zoval odborné semináre s výkladom k uvedenej 
problematike, s doplnkovou možnosťou pre-
školenia vzorkárov surového ovčieho mlieka, 
ktoré sa konali:

1. - 1.a 2. marca v IVVL Košice 
 počet účastníkov 88 (MVDr. Rajzáková)
2. - 8.a 9. marca v VÚM a.s. Žilina
 počet účastníkov 147 (Ing. Kološta,PhD.)
3. - 23. a 24. marca v ZSŠ Sabinov
 počet účastníkov 133 (Ing. Gargalík).

Preškolenia ku správnej výrobnej a hygie-
nickej praxi zosúladených s novou legislatívou 
EÚ platnou od 1.1.2006 lektorovali odborníci:

- Ing. Zuzana Váciová – ŠVPÚ NR, NRL pre 
mlieko a mliečne výrobky
-  MVDr. Kantíková – riaditeľka ŠVÚ
 Dolný Kubín
-  MVDr.,Ing. Fridolín Pokorný – ŠVPS SR
 Bratislava
-  MVDr. Peter Čulen – riaditeľ RŠVPS
 Dolný Kubín
-  Ing. Karol Herian, CSc. VÚM a.s. Žilina,

ktorí skutočne na vysokej úrovni zvládli 
prednášky k danej problematike, čomu nasved-
čuje aj Vaša účasť na večerných diskusiách, 
ktoré sa konali vždy večer prvý deň školenia. 
Určite so mnou súhlasíte hlavne tí, ktorí ste sa 
zúčastnili priamo týchto podujatí.

Každý absolvent týchto seminárov bol 
preškolený a poučený s obsahom Príručky ku 
ktorej sa prihlásil, ktorú vydal ZCHOK v Banskej 
Bystrici s predpokladom ďalšieho každoročné-
ho doškolovacieho stretnutia , ktoré budeme 
organizovať.

Účastníci, ktorí sa zúčastnili školenia a uro-
bili skúšobné testy sú oprávnení vykonávať od-
ber vzoriek surového ovčieho mlieka v zmysle 
Osvedčenia, ktoré ich na to oprávňuje.
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Príručka pre chovateľov, producentov a vý-
robcov OHS by mala slúžiť na :

♦ Vytvorenie jednotnej Príručky, odsúhlase-
nej a schválenej MP SR, ktorá bude spĺňať 
naše požiadavky pri výrobe OHS v SR

♦ Vykonávanie školení pre personál salaša 
- bačov a riadiaceho manažmentu ku danej 
problematike

♦ Každoročne vykonávanie doškolovacích 
kurzov ku Príručke s dopĺňaním nových 
predpisov a Vami navrhovaných zmien 

z praxe, prednostne pre členov ZCHOK 
a chovateľov, ktorí sa zakúpením Príručky 
prihlásili k jej realizácii

♦ Pravidelne aktualizovať príručku v zmysle 
legislatívnych zmien, aby sa nestávali si-
tuácie, že po zakúpení príručky od rôznych 
subjektov nie je zabezpečená aktualizácia a 
náväznosť na nové legislatívne podmienky

♦ Správnym zapisovaním a potvrdzovaním 
daných údajov vytvárať históriu dokumen-
tov, ktoré budú slúžiť na hygienické preu-
kázanie výroby OHS, a aby sa v budúcnosti 

údaje mohli využiť pre možný priamy predaj 
OHS

♦ Postupne sa snažiť všetky produkty vyrobe-
né z ovčieho surového mlieka dodržiavaním 
a evidovaním histórie dostať do obchodnej 
siete ako kvalitné a hygienicky vyhovujúce 
výrobky.

Tento ťažký, ale potrebný začiatok legis-
latívneho nasmerovania Vám má uľahčiť a  
stransparentniť zriaďovanie salašov, ich jarné 
„spúšťanie„ tak, aby zodpovedalo hygienickým 
požiadavkám . 

Aby spolupráca s inštitúciami, ktoré pôso-
bia spoločne s nami vo výrobnom procese bola 
z roka na rok lepšia a prispievala k napredova-
niu a rozvoju ovčiarstva na Slovensku. 

Možnosť objednania Príručky pre potreby 
chovateľov pripomínam preto, lebo máme stá-
le otázky, ako sa to uskutočňuje. Zodpovedná 
za distribúciu je pani Chabanová – ekonómka 
ZCHOK, ktorej zavoláte na telefónne číslo 
0484135027 do Banskej Bystrice a ona Vám 
dá podrobnú inštruktáž, ako sa dá objednať 
Príručka do Vášho chovu.

Záverom si prajem, aby naša spoločná prá-
ca, ktorú sme zahájili priniesla pre Vás úžitok, 
ekonomický efekt a vzájomnú spokojnosť.

 
 snímky: archív ZCHOK Banská Bystrica

Zaujímalo nás
Naša otázka:

1. V období pripúšťania sa stretávame s poruchami sexuálnej aktivity 
mladých nakúpených plemenných baranov. Aké sú Vaše skúsenosti? Kúpili 
alebo ste nevedomky predali baránka s touto „poruchou“? Ako by ste to 
riešili?

Vaše názory:
1= Pripúšťam už druhý rok so 7-mesačnými baránkami a som veľmi spokojný.

2= Pretože sme v tomto roku nepreviedli nákup plemenných baranov nemô-
žem sa vyjadriť. Plemenné barany sme si vyprodukovali sami, vzhľadom 
na experiment prebiehajúci v našom chove.

3= Zatiaľ sme tieto problémy nemali.

4= V doterajšej praxi sme sa nestretli s poruchami sexuálnej aktivity nakú-
pených plemenných baranov, ani sme nemali reklamáciu na nami pre-
dané plemenné barany. Pokiaľ sa vyskytli, tak to boli poruchy celkového 
zdravotného stavu v karanténnom resp. postkaranténnom období, kedy 
sa prejavili rôzne skryté vady v dôsledku dopravného resp. teplotného 
stresu.. Uvedený problém by sme riešili vrátením plemenného barana 

s poruchou sexuálnej aktivity.

Naša otázka:
2. Trápi Vás komplikovaná veterinárna legislatíva pri presunoch zvie-

rat? Aké máte skúsenosti?

Vaše názory:
1= Češi to robia jednoduchšie.

2= Áno. Splnenie kritérií uvedenej legislatívy prinieslo okrem zvýšenia 
hygienických kritérií aj zvýšenie papierovania, splnenie rôznych povolení 
a potvrdení.

3= Tento rok už nebola taká byrokracia.

4= Veterinárna legislatíva vyžaduje prísne podmienky pri presunoch zvierat. 
Nie každý farmár resp. poľnohospodársky podnik disponuje dopravným 
prostriedkom striktne určeným na tento cieľ. Naša skúsenosť je taká, 
že prepravu plemenných baranov na aukčný nákupný trh, alebo prevoz 
veľkonočných jahniat na bitúnok sme nútení zabezpečiť cez dopravné 
služby, čo nám v nemalej miere zvyšuje náklady na výrobu.

Zväz oznamuje chovateľom
Na internetovej stránke www.zchok.sk budú niekoľko dní pred každým nákupným trhom zverejňované

katalógy pripravovaných plemenných baranov.
Katalógy bude možno vytlačiť.

Na uvedenej stránke nájdete aj plán, pozvánku a výsledky NT 2006.
Informácie budú priebežne doplňované.



RNDr. Jana Margetínová,
Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD
SCPV - pracovisko Trenčianska Teplá

S blížiacim sa jarným obdobím sa každoročne 
v Nitre na pôde SCPV VÚŽV koná odborný seminár 
s medzinárodnou účasťou. V minulých rokoch sme 
sa dozvedeli o perspektívach strojového dojenia 
oviec na Slovensku, o najnovších poznatkoch 
genetického hodnotenia, výživy a technológie 
v chove oviec, ...

Pod názvom „Chov oviec a výroba ovčieho 
mlieka na Slovensku“ sa v tomto roku konal 15. a 
16. marca a bol spojený s workshopom.

Seminár otvorila Ing. Zuzana Kontrová z 
MP SR Bratislava. Po nej vystúpila Ing. Jarmila 
Dúbravská, PhD. (tiež z MP SR Bratislava), ktorá 
prítomných informovala o podpore chovateľov 
oviec v roku 2006 a predniesla výhľad na ďalšie 
roky. Postavenie slovenského chovateľa oviec 
v otvorenom medzinárodnom trhu objasnil Prof. 
MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (ŠVPS SR Bratislava).

Po prestávke sa seminár niesol v znamení od-
borných prednášok. 

Vystúpili najmä pracovníci SCPV VÚŽV Nitra, 
ktorí účastníkom podali informácie o technike 
a fyziológii získavania ovčieho mlieka (Doc. Ing. 
Vladimír Tančin) a šľachtení dojných oviec na Slo-
vensku (Doc. RNDr. Milan Margetín). Ing. Marta 
Oravcová, PhD predstavila model kontrolných 
nádojov a jeho aplikáciu pri odhade plemenných 
hodnôt mliekovej úžitkovosti oviec v SR. Pracov-
níci SCPV VÚTPaHP Banská Bystrica zasa infor-
movali o využívaní trávnych porastov vo výžive 
rôznych kategórií oviec (Ing. Jaroslav Golecký) 
a o ošetrovaní a obnove trávnych porastov (Doc. 
Ing. Ľubomír Gonda, CSc).

Z Cechu bryndziarov SR vystúpil Ing. Ján Ke-
resteš s informáciami o výrobe Slovenskej bryn-
dze v salašníckych podmienkach, poznatkoch a 
problémoch spracovateľov bryndze na farmách.

Priestor dostali aj chovatelia, ktorí sa s účast-
níkmi podelili o svoje skúsenosti s chovom oviec 
- v PD Žemberovce pán Ján Kalman, v PD Trstená 
Ing. Štefan Pánik.

Po skončení hlavného programu účastníci 
podujatia diskutovali v pracovných skupinách 
na témy:

-   Ekonomika chovu oviec
- Technologicko-hygienické aspekty výroby 

ovčieho mlieka 
-  Výživa oviec v prírodných podmienkach
 Slovenska

V druhej diskusnej skupine spolu pracovalo 
15 účastníkov, ktorí diskutovali o problémoch 
spúšťania mlieka, príprave oviec na strojové 
dojenie, celoročnej produkcii mlieka, o senzo-
rických vlastnostiach mlieka zo zimného kŕme-
nia pre ktoré zimné mlieko nespĺňa požiadavky 
pre výrobu kvalitného mlieka, hrudkového syra 
a bryndze. 

Odznela aj problematika šľachtenia dojných 
oviec – čistokrvná plemenitba vs. kríženie a jej 
závislosť od konkrétnych chovateľských podmie-
nok, prejednané boli možnosti zjednodušenej 
kontroly mliekovej úžitkovosti v úžitkových 
chovoch a bolo navrhnuté odporúčanie uvádzať 
pri publikovaní plemenných hodnôt baranov za 
jednotlivé úžitkové vlastnosti aj konkrétnych 
chovateľov oviec. 

V rámci diskusie odzneli aj kritické názory - na 
nedostatočné koncepčné predstavy smerovania 
chovu oviec na Slovensku, neujasnené podmienky 
pre biofarmy (kŕmny automat pre mliečny odchov 
jahniat), nedostatok kvalifikovaných pracovných 
síl (absencia výchovy príslušných profesií, jednou 
z možností je výchova pracovníkov cez formu od-
počítateľných položiek) a tiež stála problematika 
spoločenského uznania.

Z jednania tejto diskusnej skupiny vyplynuli 
nasledovné závery:

- rozvíjať šľachtiteľské metódy zamerané na 
domáce plemená oviec so zohľadnením ich adap-
tačných schopností na špecifické chovateľské 
prostredie (horské a podhorské oblasti), venovať 
primeranú pozornosť aj tvorbe populácií oviec 
vhodných pre intenzívne produkčné systémy

- zaoberať sa problematikou strojového do-
jenia, najmä problematikou fyziológie spúšťania 
mlieka a využitím vybraných funkčných a mor-
fologických vlastností vemena v šľachtiteľskom 
procese

-  zaoberať sa intenzifikačnými prvkami cho-
vu napr. racionálnymi systémami odchovu 
jahniat (veľmi skorý odstav, škôlkovanie 
jahniat spojené s oddájaním oviec) a inten-
zifikáciou reprodukčného cyklu, vrátane 
využitia biotechnologických metód (syn-
chronizácia a stimulácia ruje)

-  venovať pozornosť aspektom trvalo udr-
žateľného rozvoja chovu oviec a jeho 
mimoprodukčným funkciám, ktoré súvisia 
s nepriamym využitím oviec pri udržiavaní 
krajiny v kultúrnom stave, udržaním za-
mestnanosti na vidieku a rozvojom agrotu-
rizmu 

-  venovať pozornosť kvalitatívnym aspektom 
ovčích produktov (bezpečnosť potravín 
a ekoprodukty)

podporné systémy a legislatíva
-  hľadať možnosti pre zjednodušenie iden-

tifikácie a registrácie mliečnych jatočných 
jahniat 

-  zriadiť odchovňu špičkových plemenných 
baranov a podporiť využitie biotechnolo-
gických metód (synchronizácia a stimulácia 
ruje, umelá inseminácia)

-  aplikáciu biotechnologických metód pod-
poriť i v súvislosti s realizáciou programu 
zameraného na eradikáciu scrapie 

-  vytvoriť podmienky pre podporu vzdelávania 
chovateľov oviec, a to na rôznych úrovniach 
a rôznymi formami 

-  subvenčne podporiť chov tradičných sloven-
ských plemien oviec

V zborníku zo seminára sa dočítate aj o chrá-
nenom označení pôvodu Slovenskej bryndze, 
spracovaní mlieka na farme a salaši, zdrojoch 
kontaminácie ovčieho mlieka, somatických 
bunkách v ovčom mlieku, o účinnosti prevencie 
mastitíd oviec vyvolaných zárodkami Staphylo-
coccus sp. a environmentálnymi patogénnymi 
baktériami aj o reakcii bahníc na strojové dojenie 
- vznik reflexu spúšťania mlieka a vplyv štádia 
laktácie. Nájdete informácie o príprave príručky 
pre spracovanie ovčieho mlieka na salašoch.

Dozviete sa o skúsenostiach zo zisťovaním 
kvality surového ovčieho mlieka v SL EXAMINA-
LA, mikrobiologickej kvalite ovčieho surového a 
tepelne ošetreného mlieka vo veľkovýrobe a aj z 
pohľadu spracovateľov. 

Ako vplýva košarovanie na ekológiu a vysoké 
teploty prostredia na produkciu mlieka u oviec, 
aké sú výsledky produkčných ukazovateľov oviec 
v šľachtiteľsko-experimentálnych chovoch, aké 
sú výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti výcho-
dofrízských oviec aj iných plemien chovaných na 
Slovensku, aká je mlieková úžitkovosť bielej kozy 
krátkosrstej. Získate poznatky o doterajších skú-
senostiach s krížením východofrískej ovce x la-
caune a výsledkoch kontroly mliečnej úžitkovosti 
u týchto krížencov, o skúsenostiach s chovom 
oviec v Českej republike ale aj o ekonomicko-eko-
logických aspektoch chovu oviec na Slovensku 
a v zahraničí.

Chov oviec a kôz  2/20068

V Nitre hovorili o ovčom mlieku na Slovensku.
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Zamyslenie chovateľa.

Nech sa páči pán Jaroslav Roziak, máte 
slovo.

Podujal som sa napísať čo – to o sebe ako 
chovateľovi oviec.

Volám sa Jaroslav Roziak, mám 46 rokov, 
som zo Zvolena a chovu oviec sa venujem od 
mladosti. V roku 1992 som sa dal zaregistro-
vať ako SHR aj keď v tom čase som bol ešte 
zamestnaný. Po dvoch rokoch som zistil, že si 
musím vybrať a zvíťazili ovce.

Niekde som čítal príbeh o ovečke, ktorá 
vyšla zo stvoriteľskej Božej ruky. Žila v usta-
vičnom strachu, že ju napadnú iné, omnoho 
silnejšie a agresívnejšie zvieratá. Vrátila sa 
k Stvoriteľovi a vyrozprávala mu svoj príbeh. 
„Chceš niečo aby si sa mohla brániť?“ spýtal sa 
Pán vľúdne. „Majú to byť tesáky, pazúry alebo 
jed?“ Ale ovečka odmietla „Nie, nie veď by ma 
nik nemohol pohladkať a mohla by som ublí-
žiť. Radšej ostanem taká aká som.“

O takéto zvieratá sa staráme všetci chova-
telia oviec. Sú pre nás obživou ale aj radosťou. 
Začínal som s 30 kusmi oviec plemena cigája 
a 17 ha pôdy. Aj tá bola len prenajatá. Veľmi 
rýchlo som zistil, že ak chcem prežiť musím 
vsadiť na kvalitu.

Niekoľko rokov som pripúšťal ovce len 
východofrízskym baranom, aby som zvýšil 
dojivosť. Pripúšťanie prebiehalo jednotlivo „z 
ruky“, nikdy som nepúšťal barana do stáda. 
Výsledok prichádzal a dojivosť sa zvyšovala 
z počiatočných 10 kg syra na ovcu na 25-35 
kg na ovcu. Mojím zámerom nebolo mať veľ-
ké stádo ale menšie a s vysokou dojivosťou, 
pretože som bol obmedzovaný malými ustaj-
ňovacími priestormi. V stáde som nechával len 
najlepšie dojky.

V roku 1998 som začal chovať prvé ovce 
plemena lacaune. Na tri roky som dostal do 
prenájmu 17 kusov cez projekt z Výskumného 
ústavu v Trenčianskej Teplej. Cieľom projektu 
bolo zistiť ako sa budú ovce správať a dojiť 
u menšieho chovateľa - SHR. Tu mi boli na-
klonení pán RNDr. Margetín, Ing. Čapistrák 
a Ing. Apolen, ktorým sa chcem poďakovať za 
dôveru. Dnes mám v stáde 90 kusov takýchto 
oviec, medzi ktorými sa nájde aj taká čo mi 
nadojí za dojnú periódu aj 70 kg syra, to je cca 
400 l. mlieka. Všetky tieto ovečky sú zaradené 
v šľachtiteľskom chove.

Spomínal som, že moje ustajňovacie 
priestory sú  obmedzené a tak som pred 
dvoma rokmi začal pripúšťať niektoré ovce 
mäsovým baranom plemena suffolk. Dnes toto 
stádo tvorí 130 kusov a sú celoročne chované 
v oplôtkoch na pasienkoch.

V krátkosti môžem spomenúť, že ovce sú 
dojené strojom.

Mlieko sa spracováva doma a predáva zo 
dvora. Pred rokmi som zakúpil pasterizačné 
zariadenie, v ktorom sa syr vyrába avšak bez 
pasterizácie.

Kľúčom k úspechu v chove oviec sú dobré 
pastviny. Len dostatok zelenej pastvy zaistí 
dostatočnú tvorbu mlieka. Pre pastiera je naj-
radostnejší pohľad na dobre napasené stádo, 
ktoré prežúva a odpočíva.

Dnes obhospodarujem 200 ha pôdy a sta-
rám sa o 300 kusov oviec. Možno som nesplnil 
čo sa odo mňa týmto článkom očakávalo, ale 
rád by som povzbudil všetkých chovateľov 
a povedal, že starať sa o ovce sa oplatí.

Prinášame vám zamyslenie človeka, ktorý ovčiarstvu daroval svoje srdce i dušu, človeka 
ktorý má ovčiarstvu čo povedať. Rozhodol sa chovať ovce, začínal ako sa hovorí z ničoho ale 
nezľakol sa problémov a dnes sa má čím pochváliť.

Jeho potomkovia patria k najlepším na Slovensku autor fotografii: Ján Roziak

So svojim stádom
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Ekonomické využívanie trávnych porastov 
chovom oviec.
Ing. Zuzana Krupová, Ing. Jozef Daňo, CSc. 
SCPV-VÚŽV Nitra

Proces stabilizácie početných stavov do-
bytka podmienený stanovením kvotácie pro-
dukcie mlieka, resp. prémiových práv (jatočné 
hovädzie mäso) v posledných troch rokoch a 
potreba zachovania kultúrneho, teda poľno-
hospodárskeho, rázu krajiny v podhorských a 
horských oblastiach SR, vytvára (-la) priestor 
pre rozvoj chovu oviec, či už vo forme dojenej, 
alebo mäsovej nedojenej populácie. V prospech 
myšlienky znovuoživenia ovčiarstva na Sloven-
sku hovorí množstvo prepočtov v koncepčných 
materiáloch spracovaných v rokoch 1993-1998 
pre exekutívnu vertikálu MP SR. Podľa väčšiny 
týchto materiálov je možné na Slovensku po 
stabilizácii stavov dojníc a dojčiacich kráv 
(D.K.) chovať cca 600 tis. kusov oviec. Ak by 
bola zohľadnená reálna produkcia metabolizo-
vateľnej energie disponibilnej sušiny trvalých 
trávnych porastov (TTP) na Slovensku, tak 
podľa tejto produkčnej alternatívy, by bolo 

možné chovať až 1 milión kusov oviec. V našom 
krátkom príspevku by sme chceli cez náklado-
vosť a teoretickú ekonomickú efektívnosť 1 ha 
TTP porovnať chovateľskú (ovce) alternatívu 
využívania trávnych porastov, s „rentierskou“ 
na živú prácu menej náročnou alternatívou, t.j. 
s kosením a mulčovaním. Využitie mulčovania 
však podľa nášho názoru vždy bude limitované 

svahovitosťou, konfiguráciou, podmáčaním, 
prekážkami, atď.

Už v minulosti sme na základe modelových 
prepočtov niekoľkokrát uviedli, že obhospo-
darovanie TTP prostredníctvom skášania, resp. 
mulčovania môže byť v určitých klimaticky ne-
priaznivých rokoch podstatne nákladnejšie ako 
chov oviec, resp. dojčiacich kráv. V prospech 
chovu malých prežúvavcov v znevýhodnených 
oblastiach boli do roku 2003 legislatívne prijaté 
platby vyrovnávacích príspevkov na každý hek-
tár obhospodarovanej plochy.

Pristúpenie na vyplácanie príspevkov na 
pôdu bez rozdielu akým spôsobom bude plocha 
využívaná po vstupe Slovenska do EÚ, vytvára 
podmienky pre menej náročnejšie spôsoby vy-
užívania TTP v porovnaní s pasením. Vyrovnáva-
cie príspevky v tomto systéme platieb z centra 
odporúčame chápať ako fixnú príjmovú položku 
pri oboch alternatívach využitia TTP. Vlastné 
náklady na obhospodarovanie jednotky plochy 
a možné príjmy z 1 ha trávnych porastov sa stá-
vajú determinantom pri rozhodovaní vlastníkov 

o využívaní plôch. Časť vlastníkov s vidieckym 
konzervatívnym názorom, ktorých týmto chce-
me inšpirovať, môže zohľadniť skutočnosť, že aj 
keď menej pracným spôsobom môžu dosiahnuť 
vyšší ročný príjem, z vlastníckeho hľadiska, kaž-
doročne znižujú cenu pôdy (rodinného gruntu). 
Nespornou ekonomickou nevýhodou využívania 
TTP s nižším podielom živej práce (kosenie, 

mulčovanie) je náš reálny predpoklad, že po 3-5 
rokoch kosenia a mulčovania bez prísunu živín 
a organickej hmoty bude cena pôdy postupne 
klesať a v prípade väčších rozlôh môže hroziť 
poškodenie krajinotvornej funkcie trvalých 
trávnych porastov.

Podľa pokladov, ktoré nám v roku 2004 
poskytli chovatelia boli vlastné náklady na 
obhospodarovanie 1 ha TTP kosením 3651 Sk, 
pri mulčovaní 1144 Sk. Pri kosení boli najvyššie 
náklady na práce traktorov a strojov 2667 Sk, 
priame pracovné náklady boli len 385,80 Sk, 
náklady na osivá 29,50 Sk ostatné náklady 569 
Sk. Pri kosení extenzívnych parciel vzniká ako 
vedľajší produkt zelená hmota (0,5–0,8 t suši-
ny.ha-1) variabilnej kvality, prípadne seno hor-
šej kvality. Pri mulčovaní boli tak isto najvyššie 
náklady na práce traktorov a strojov (788,80 
Sk), ďalej pracovné náklady 169 Sk, ostatné 
náklady boli najnižšie (107 Sk) a náklady na 
osivá boli len symbolické (8 Sk), čo podľa nášho 
názoru svedčí, že mulčovanie sa používalo len 
na nízko produktívnych plochách.

Vlastné náklady na 1 KD bahníc boli v roku 
2004 v našom súbore podnikov 9,41 Sk.KD-1, 
mladých chovných oviec 5,60 Sk.KD-1 a oviec 
priemerného ročného stavu 8,66 Sk.KD-1, v 
ktorom podľa obratu stáda tvorili bahnice 80 
%. Nakoľko sa vo svojich prepočtoch chceme 
zaoberať nedojenou populáciou oviec, tak na 
základe poznatkov z ekonomiky dojčiacich 

Tabuľka 1: Prepočet nákladovosti a teoretickej ekonomickej efektívnosti 1 ha TTP.

Ukazovateľ
Hustota oviec na 1 ha TTP Iné využitie TTP

4 5 6 kosenie mulčovanie

Subvencie na TTP (Sk.ha-1.rok-1) 4038 4038 4038 4038 4038

Subvencie na priem. ovce (650 Sk.ks-1.rok-1) 2600 3250 3900 - -

PRÍJMY za využívanie TTP spolu 6638 7288 7938 4038 4038

Počet bahníc na 1 ha TTP (ks) 3,2 4 4,8 - -

Výroba jatočných jahniat na bahnicu (ks) 1,44 1,44 1,44 - -

Výroba jatočných jahniat na 1 ha TTP (ks) 4,61 5,76 6,91 - -

Tržby za jahňatá (Sk.bahnica-1. rok-1) 1872 1872 1872 - -

Tržby za jahňatá (Sk.ha-1. rok-1) 5993 7488 8983 - -

Vlastné náklady – VN (Sk.bahnica-1.rok-1) 3161 3161 3161 - -

VN na chov oviec (Sk.ha-1. rok-1) 12644 15805 18966 - -

VN znížené o 20 % (Sk.ha-1. rok-1) 10115 12644 15173 - -

VN na údržbu TTP(Sk.ha-1. rok-1) - - - 3651 1144

Príjmy spolu (Sk.ha-1) 12633 14776 16921 4038 4038

ZISK - STRATA z 1 ha TTP (Sk. rok-1)X/ - 11 - 1029 - 2045 + 387 + 2894

ZISK - STRATA z 1 ha TTP (Sk. rok-1)Y/ + 2518 + 2132 + 1748 + 387 + 2894

ZISK - STRATA na bahnicu  (Sk. rok-1)X/ - 2,75 - 205,80 -340,80 - -

ZISK - STRATA na bahnicu  (Sk. rok-1)Y/ + 629,50 + 426,40 + 291,30 - -

X/ - bez zápočtu teoretickej úspory vlastných nákladov na 1 KD oviec
Y/ - so zápočtu teoretickej úspory vlastných nákladov na 1 KD oviec (- 20 %)
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kráv budeme vo výpočtoch uvažovať aj s va-
riantom minimálneho 20 % zníženia vlastných 
nákladov na 1 kŕmny deň. V modelových pre-
počtoch (tab. 1) uvažujeme s hustotou 4 ks, 
5 ks a 6 ks oviec na 1 ha TTP (podľa nášho pre-
počtu 4,07 ks), ďalej s veľmi vysokým počtom 
narodených jahniat na 100 bahníc (150-167), 
s cca 10 % stratami, to znamená, že na jatočné 
účely by malo ísť 144 ks jahniat (13 kg*100 Sk) 
v prepočte na 100 bahníc. 

Pri definovaní počtu narodených jahniat na 
100 bahníc sme vychádzali z dvoch ešte plne 
neoverených systémov zameraných na produk-
ciu jatočných jahniat. V prvom prípade sme 
počítali s troma jahňatami za tri roky, v druhom 
s piatimi jahňatami za tri roky.

V roku 2004 bola priemerná subvenčná 
podpora na 1 ha znevýhodnených oblastí (H1 
a H2) 4038 Sk a podpora na chov oviec 650 
Sk na bahnicu úžitkového chovu, ktorá podľa 

našich výpočtov (tabuľka 1) nevytvárala tlak na 
intenzifikáciu, ale skôr bude nútiť chovateľov 
hľadať optimálne zaťaženie trávnych porastov 
ovcami. Otázka ďalšej podpory chovu oviec je 
stále otvorená a my sa prikláňame k zachovaniu 
tohto špecifického subvenčného titulu aj za ce-
nu otvorenej, resp. skrytej „eurosklerózy“.

Podľa výsledkov uvedených v tabuľke 1 
bolo mulčovanie ekonomicky najefektívnejším 
využívaním TTP a ako ekonómovia by sme mali 
vlastníkom pôdy tento spôsob využitia trávnych 
porastov odporúčať. Naše ekonomické myslenie 
je však ovplyvnené výrobárskymi a možno po-
vedať aj národohospodárskymi faktormi, ktoré 
nútia presadzovať akýkoľvek, teda aj extenzívny 
spôsob výroby na pôde, nakoľko ekomómia 
bez výroby, resp. tvorby hodnôt na pôde je len 
prázdnou frázou. Nevieme si predstaviť nevyuží-
vanú pôdu, teda aj trávne porasty by nemali byť 
predmetom prenájmu a možného špekulatívne-
ho zisku. Sme presvedčení, že podstatná časť 

vlastníkov pôdy, resp. nájomcov bude chcieť aj 
v budúcnosti využívať pôdu aj za cenu nižšieho 
dôchodku vidinou postupného zlepšovania eko-
nomickej efektívnosti cez rast nákupných cien 
jatočných jahniat a mladých oviec (umiestnenie 
mäsa v cestovnom ruchu), cez využívanie rezerv 
vo vlastných nákladoch na výrobu a v neposled-
nom rade cez právom predpokladaný (nutný) 
rast cien trávnych pozemkov.

Ak by sme plne akceptovali naše ekonomické 
poznatky z chovu dojčiacich kráv, tak by sme 
mohli predpokladať až 35% zníženie vlastných 
nákladov na 1 KD bahníc, čo by znamenalo zvý-
šenie zisku na 1 ha TTP od 4412 Sk do 4593 Sk, 
v prepočte na bahnicu v intervale od 1370 Sk do 
957 Sk. Podľa našich poznatkov z praxe dnes 
poznáme len niekoľko chovateľov, väčšinou SHR 
s nižšími stavmi nedojených oviec, ktorí by boli 
schopní počas jedného-dvoch rokov dosiahnuť 
35% zníženie nákladov.

Bonitácie, nákupné trhy.

Je tu obdobie hodnotenia a nákupných trhov 
zvierat, obdobie kedy chovateľ zhodnotí výsled-
ky svojej chovateľskej práce, obdobie, kedy sa 
mu predajom vráti časť vložených investícii. 
Len dobre odchované zvieratá – barany, ovce, 
prinášajú uspokojivú odozvu na prácu a starost-
livosť, ktorú im venoval.

V tomto roku sa prvá bonitácia uskutočnila 

6. apríla v troch chovoch mäsových plemien 
baranov v okrese Rimavská Sobota. Tentokrát 
„necestovali“ zvieratá za hodnotiacou komi-
siou, ale komisia sa vybrala priamo do chovov. 
Zo začiatku to vyzeralo, že táto novinka vyho-
vuje obom zúčastneným stranám. Dojem však 
veľmi kazilo chladné daždivé počasie a následne 
blatisté podmienky, ktoré na svojich hospodár-

skych dvoroch pozná snáď každý chovateľ.
Samotné hodnotenie zvierat prebiehalo 

v dobrej atmosfére. Chovatelia pripravili na 
dané možnosti dobré podmienky, zvieratá boli 
pripravené na „výbornú“. Komisiu tvorili eru-
dovaní pracovníci v ovčiarstve – Ing. Gúgľava 
(šľachtiteľ ZCHOK), Ing. Dúbravská (MP SR), 
Ing. Apolen (SCPV Trenčianska Teplá), Ing. 



Čapistrák (SCPV Trenčianska Teplá), MVDr. Oros 
(RPVS Banská Bystrica) a predseda komisie Doc. 
Gyarmathy (SZCH). Zapisovala pani Husztiová.

Ako prvé boli hodnotené plemenné barany 
ile de France (IF) a berrichone du cher (BE) 
v šľachtiteľskom chove Keľo a synovia s.r.o. 
Veľké Teriakovce, ako druhé plemenné barany 
charollais (CH) v šľachtiteľskom v chove SHR 
pána Karola Borbáša v Rimavských Janovciach 
a ako tretie plemenné barany merino x ile de 
France v šľachtiteľsko-experimentálnom chove 
spoločnosti Rimava s.r.o Jesenské. 

Ako to dopadlo.
Celkom za všetky tri chovy bolo hodnotených 

84 plemenných baranov, z toho iba 4 ks komi-
sia vyradila, 11 bolo zaradených do výslednej 
triedy ER, 33 do EA, 28 do EB, 7 do I a 1 do II. V 
každom chove predseda komisie konštatoval vy-
nikajúcu úroveň hodnotených zvierat, pochválil 
kvalitný plemenný materiál a chovateľom poďa-
koval za ich prácu.

Celý priebeh tohoto dňa, napriek tomu že 
bol poznačený nepriaznivým počasím, zanechal 

v zúčastnených pozitívny pocit z dobre vykona-
nej práce. 

pripavila: RNDr. Jana Margetínová 
autor snímok: RNDr. Jana Margetínová
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OVČIARSKA NEDEĽA – OVENÁLIE 2006
Veľký sviatok chovateľov oviec, spracovateľov produktov

výrobcov syrov a špecialít z ovčieho mlieka 

milovníkov pastierskeho folklóru a ľudového umenia 
sa uskutoční dňa 28.mája 2006

v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

program:

10.00    sprievod účinkujúcich a slávnostné otvorenie
10.30–12.30    Zvyky pri salašnom chove oviec
13.30-16.00    Valaský rok a tance ovčiarov

účinkujú:

folklórne skupiny z obcí Podkonice, Priechod a Očová.
vystúpenia sólistov hudobníkov, spevákov a tanečníkov

súťaže:

„O Slosiarov nožík“
Súťaž rezbárov

„O najlepšiu bryndzu, hrudkový syr, žinčicu a špeciálny výrobok
z údeného syra“

Súťaž v kvalite mliečnych výrobkovvýstavy:

VALASKÁ KRÁSA 
črpáky, kapsy, opasky, pracky a spínadlá, valašky

Autorská výstava Milana Kočtúcha

SALAŠNÍCKY RIAD A FIGURÁLNA PLASTIKA
Celoslovenská súťažná výstava

Radi Vás uvidíme

Je výhodné uplatňovať
veľmi skorý odstav jahniat?
Anton Čapistrák, Milan Margetín,
Jaroslav Špánik, Dušan Apolen 
SCPV – pracovisko Trenčianska Teplá 

Vplyvom ekonomických zmien, ktorými 
prešli bývalé socialistické krajiny došlo v nich 
k prudkému zníženiu stavov oviec. Na Sloven-
sku vďaka tomu, že sa ovce dojili a vyrábala sa 
bryndza, ktorá mala veľkú tradíciu, nedošlo 
k tak veľkému úbytku počtu oviec ako v oko-
litých krajinách. Rozvoj dojenia oviec bol u 
nás do určitej miery stimulovaný aj systémom 
predaja mliečnych jahniat pred veľkonočnými 
sviatkami za lukratívne ceny, kedy sa ovce po 
vyskladnení jatočných jahniat môžu začať dojiť 
skôr ako pri odstave chovných a plemenných 
jahniat V pomerne krátkej dobe sa podarilo 
prejsť v plemenitbe z vlnového produkčného 
zamerania na mliekové a mäsové, zároveň sa 
zmenil celý systém hodnotenia plemenných 
zvierat. Ako prví z okolitých krajín sme začali 
vykonávať Kontrolu mliekovej úžitkovosti 
(KMÚ) podľa medzinárodnej metodiky ICAR. 

Začiatkom roku 2005 sa na Slovensku 
chovalo 321,2 tisíc oviec, z toho 224,0 tisíc 
bahníc, z ktorých sa dojilo približne 170 tisíc , 

čo predstavuje 76 %. Šľachtenie a plemenitba 
v chove dojných oviec je zameraná na zvýšenie 
produkcie mlieka čistokrvnou plemenitbou 
alebo zošľachťovacím krížením. Produkcia 
mlieka za štandardnú (normovanú 150 dňovú) 
dojnú periódu prepočítanú na tretiu laktáciu 
sa za roky 1993 až 1999 pohybovala pri pleme-
ne zošľachtená valaška (ZV) v rozmedzí 81,8 
l až 104,6 l a pri plemene cigája (C) 75,5 l až 
97,1 l. Nárast produkcie mlieka čistokrvnou 
plemenitbou je pomerne malý, o čom svedčí 
produkcia mlieka v roku 2004, ktorá bola 
v Šľachtiteľských chovoch (ŠCH) podľa vý-
sledkov KMÚ pri plemene ZV 106,77 l a pri 
plemene C 108,17 l.

Mnohí chovatelia by chceli dosiahnuť 
výrazný nárast úžitkovosti už v najbližších 5 
– 10 rokoch. Táto požiadavka má opodstat-
nenie najmä vtedy, ak je chovateľ schopný 
zabezpečiť primerané chovateľské podmienky 
ovciam s vyšším genetickým potenciálom pre 
produkciu mlieka. Rýchlejší nárast úžitkovosti 
možno dosiahnuť využitím rôznych foriem 
pozmeňovacieho kríženia. Podľa rozhodnutia 
Šľachtiteľskej rady pre ovce a kozy vhodnými 
plemenami na zošľachťovanie oviec ZV a C boli 

určené dojné plemená s vysokou plodnosťou 
- plemeno lacaune (LC) a východofrízske (VF) 
a boli vypracované Programy zošľachťovania 
oviec merino, C a ZV s použitím baranov ple-
mien LC a VF v Šľachtiteľsko – experimentál-
nych chovoch (ŠECH). 

Na základe doterajších výsledkov môžeme 
jednoznačne potvrdiť pri kríženkách výrazné 
zvýšenie produkcie mlieka, keď produkcia 
mlieka podľa KMÚ za rok 2004 bola pri krí-
ženkách na báze plemena ZV 173,01 l a na 
báze plemena C 173,35 l. Úspešnosť uvede-
ného spôsobu zošľachťovania a nárastu pro-
dukcie mlieka pri kríženkách vo veľkej miere 
závisí od chovateľských podmienok, ktoré sú 
vytvorené v jednotlivých chovoch.

V bežných chovoch sa nachádzajú aj bah-
nice s produkciou mlieka 150 l a viac. Pri zo-
šľachťovacom krížení baranmi plemena LC a VF 
je výskyt takýchto vysokoprodukčných bahníc 
početnejší. Bahnice majú po okotení vysokú 
produkciu mlieka a jahňatá (najmä jedináčiky) 
nestačia v prvých týždňoch toto mlieko vyci-
cať. V záujme predchádzania výskytu zápalov 
vemena musia ošetrovatelia bahniciam mlieko 
ručne vydájať, čo je veľmi náročné najmä pri 



zimnom ustajnení. Z organizačného hľadiska 
sa preto javí oveľa jednoduchšie začať ovce 
dojiť (najmä ak je k dispozícii dojací stroj) a 
jahňatá odchovávať pomocou mliečnych ná-
hradiek. V zahraničí pri dojných plemenách sa 
bežne uplatňuje umelý odchov jahniat s využi-
tím veľmi skorého odstavu.

Na Účelovom hospodárstve Slovenského 
centra poľnohospodárskeho výskumu (SCPV) 
Nitra v Trenčianskej Teplej chováme aj ovce 
plemena LC. Po okotení bahníc sme sa stretá-
vali s problémom nedostatočného vycicania 
mlieka jahňatami. Preto sme v roku 2004 re-
alizovali veľmi skorý odstav jahniat.

Do pokusu boli zaradené čistokrvné bah-
nice a jahňatá plemena LC. Mliečny odchov 
jahniat bol zahájený 4.3.2004. Do mliečneho 
odchovu boli zaradené jahňatá na druhý deň 
po narodení, bez ohľadu na ich pohlavie a 
veľkosť vrhu a odstavované boli priebežne po 
dosiahnutí živej hmotnosti nad 14 kg. Posled-
né jahňatá boli odstavené a mliečny odchov 
ukončený 26.5.2004. Jahňatá boli odchová-
vané v individuálnych kotercoch (fotografia 
1). Teplá mliečna zmes sa podávala z plasto-
vých vedierok, na ktorých boli namontované 
cumlíky so spätnými ventilčekmi. V kotercoch 
boli umiestnené aj plastové misky na jadrovú 
zmes, jasle na seno a vedierko na vodu. Indi-
viduálne koterce, ako vidieť na fotografii, sa 
z vrchu uzatvárali kovovou zábranou, ktorá 
bránila úniku jahniat. 
Jahňatá boli napájané podľa určeného har-
monogramu a kŕmneho plánu :

Od 10. dňa sa jahňatá začali prikrmovať 
jadrom, objemovým krmivom a vodou. V poku-
se bola použitá okyslená sušená mliečna kŕm-
na zmes (produkt s probiotikom) firmy Nutri-
feed (Halmalac). Odporúčaná koncentrácia: 1 
kg sušenej mliečnej kŕmnej zmesi na 5 l vody 
(riediaci pomer 1 : 5) zohriatej na 55oC - 60oC. 
Výsledná teplota podávaného mlieka bola 
37oC - 38oC a teplota prostredia 19oC - 20oC. Na 
dosiahnutie požadovanej teploty prostredia 
sme v studených dňoch používali vyhrievacie 
teleso (elektrický radiátor).

Jahňatá boli vážené v týždňových interva-
loch a zhodnotili sme :

- Hmotnosť jahniat pri 1. vážení po prícho-
de do odchovu.

- Hmotnosť jahniat pri odchode z odchovu.
- Počet dní v odchove.
- Priemerné denné prírastky počas odchovu 

(PDP)
- Prírastok živej hmotnosti (absolútny 

prírastok - od 1. váženia po odchod z 
odchovne).

Aby bol zabezpečený dostatočný počet 

jahniat na začiatku pokusu, zaradili sme do 
odchovu aj jahňatá staršie ako 2 dni, čo nám 
ovplyvnilo priemernú hmotnosť pri 1. vážení, 

ktorá bola 6,2 kg. Spolu sme odchovali 38 jah-
niat plemena LC - 17 baránkov a 21 jahničiek. 
Počas mliečneho odchovu uhynuli 2 jahňatá.

Pokusné bahnice boli dojené 2 x denne 
na radovej dojárni pod prístreškom v areáli 
Účelového hospodárstva (fotografia 2). S 
bahnicami plemena LC sa dojilo aj 17 bahníc 
plemena C a ZV, ktorým uhynuli jahňatá, 
alebo mali potrat – ich produkcia mlieka nie 
je v tomto príspevku hodnotená. Ako vidieť, 
v mesiaci marec počas dojenia oviec bolo 
veľmi chladné počasie so snehom a teplotami 

pod bodom mrazu. Počas pokusného obdobia 
boli uskutočnené tri kontrolné merania mlieka 
(KMM) pri raňajšom dojení v dňoch: 10.3., 
24.3 a 7.4.2004. Po tomto období boli u bah-
níc plemena LC v rámci KMÚ realizované štyri 
KMM v dňoch: 21.4., 19.5., 21.6. a 19.7.2004. 
Dĺžka dojnej periódy bola 118 dní. Na základe 
získaných výsledkov sme zhodnotili :

- Produkciu mlieka za pokusné obdobie (do 
začiatku KMÚ). 

- Priemernú dennú produkciu mlieka počas 
pokusného obdobia.

- Priemernú dĺžku pokusného obdobia v 
dňoch.

- Skutočnú produkciu mlieka za dojnú peri-
ódu.

- Produkciu mlieka za normovanú, prepočí-
tanú (150 dňovú) dojnú periódu.

- Priemernú dennú produkciu mlieka za 
normovanú dojnú periódu.

- Produkciu mlieka za laktáciu (pokusné 
obdobie + produkcia za 150 dňovú KMÚ).

- Priemernú dennú produkciu mlieka za 
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Vek jahniat            Množstvo mliečnej zmesi
1. – 2. deň     Mledzivo
3. – 4. deň     1 liter na 4 – 5 napájaní
5. – 7. deň     1 až 1,5 litra na 3 – 4 napájania
2. – 3. týždeň     1,5 až 2 litre na 2 – 3 napájania
4. – 5. týždeň     1 až 1,5 litra na 2 napájania

Tab. 1: Ukazovatele intenzity rastu jahniat pri veľmi skorom odstave  a odchove
pomocou  mliečnej náhradky

Ukazovateľ
Baránky

n = 17
Jahničky

n = 21
Spolu
n = 38

Hmotnosť pri 1. vážení v kg 6,5 6,0 6,2

Hmotnosť pri skončení odchovu v kg 15,1 14,0 14,5

Prírastok živej hmotnosti v kg 8,7 8,1 8,3

Priemerný denný prírastok v g 293,5 236,2 261,8

Priemerná doba odchovu v dňoch 35 37 36

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

Produkcia mlieka a doba dojenia n priemer max.

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

Denná za pokusné obdobie v ml 40 1563,0 2906,0

Dĺžka pokusného obdobia v dňoch 40 27 49

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

Za normovanú, prepoč. (150 dňovú) dojnú per.  v l  38 233,9 314,5

Denná  za dojnú periódu v ml podľa KMÚ 38 1559,3 1888,8

Za laktačnú periódu v l (pokusné obdobie + KMÚ) 38 276,1 391,4

Za laktačnú periódu v ml (pokusné obdobie + KMÚ) 38 1559,9 2133,5

Doba laktačnej periódy v dňoch 38 177 199

Tab. 3
Živá hmotnosť jahniat rôznych genotypov v priemernom veku 8 mesiacov

Ukazovateľ
Baránky Jahničky

n Hmotnosť v kg n Hmotnosť v kg

Plemeno ZV 4 42,3 10 33,9

Plemeno C - - 13 33,6

Plemeno LC (umelý odchov) 15 48,4 21 37,4

Krížence ZV x LC 29 49,6 54 36,9

Krížence C x LC 28 48,2 43 37,8
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laktáciu. 
- Dobu laktačnej periódy v dňoch. 

Intenzita rastu jahniat pri umelom mlieč-
nom odchove je uvedená v tabuľke 1. Nakoľko 
kotenie bahníc plemena LC nebolo sústrede-
né, jahňatá prichádzali do mliečneho odchovu 
postupne po narodení.

Pri prvom zástave boli aj jahňatá staršie 
ako 2 dni, ktoré sa bez problémov naučili pri-
jímať mliečnu náhradku. Priemerná hmotnosť 
jahniat pri 1. vážení bola 6,2 kg a pri odsune 
14,5 kg. Po odsune boli jahňatá premiestnené 
do kotercov, kde boli kŕmené objemovými a 
jadrovými krmivami. Priemerná dobu odchovu 
jahniat pomocou mliečnej náhradky bola 36 
dní.

Za toto obdobie jahňatá dosiahli príras-
tok živej hmotnosti 8,3 kg, čo predstavuje 
priemerný denný prírastok 261,8 g. Baránky 
dosiahli vo všetkých ukazovateľoch (okrem 
doby v odchove) vyššie hodnoty ako jahničky. 
Priemerná spotreba mliečnej náhradky na jah-
ňa bola 11,0 kg, čo predstavuje spotrebu 1,3 
kg mliečnej zmesi na 1 kg prírastku.

Produkcia mlieka bahníc plemena LC počas 
pokusného obdobia (po skorom odstave jah-
niat), počas dojnej periódy (KMÚ) a za laktá-
ciu je uvedená v tabuľke 2. O tom, že bahnice 
plemena LC sa vyznačujú vysokou produkciou 
mlieka svedčí denná produkcia pri jednotli-
vých KMM.

Za pokusnú 27 dňovú priemernú dobu do-
jenia (rozpätie 2 až 49 dní) bahnice vyprodu-
kovali 42,2 l mlieka, čo predstavuje priemernú 
dennú produkciu 1563,0 ml. KMÚ bahníc 
podľa platnej metodiky bola zahájená 14 dní 
po 3. KMM. V mesačných intervaloch boli 
uskutočnené štyri KMM. Na základe získaných 
výsledkov sme vypočítali produkcia mlieka za 
dojnú periódu (118 dní), normovanú, prepo-
čítanú dojnú periódu (150 dní) a za laktáciu 
(pokusné obdobie + KMÚ). 

Bahnice za 118 dňovú dojnú periódu 
vyprodukovali v priemere 163,5 l mlieka. Za 
normovanú dojnú periódu prepočítanú na 3. 
laktáciu bola priemerná produkcia 233,9 l, 
resp. 1559,3 ml za deň. Celkovo za 177 dňovú 
laktáciu (súčet pokusného obdobia a normo-
vanej dojnej periódy) bahnice vyprodukovali 
276,1 l mlieka, čo predstavuje 1559,9 ml 
mlieka denne.

Pri veľmi skorom odstave jahniat a indivi-
duálnom odchove pomocou mliečnej náhradky 
sme dosiahli počas pokusného obdobia prie-
merné denné prírastky 261,8 g. Odchov jah-
niat počas umelej výživu nebol problematický 
a pri používaní okyslenej mliečnej náhradky 
bol výskyt hnačiek ojedinelý. Prechod jahniat 
z mliečnej výživy na pevnú bol plynulý a ako 
vidieť z tabuľky 3, pri ďalšom odchove sme 
nezaznamenali rozdiely hmotnosti v porov-
naní s jahňatami, ktoré boli odchované pod 
bahnicami (vážené v Trenčianskej Teplej 28 
októbra 2004). 

Baránky plemena LC mali vo veku 8. mesia-
cov živú hmotnosť 48,4 kg a jahničky 37,4 kg 
, čo je viac pri porovnaní s plemenami ZV a C. 
O tom, že umelo odchované jahničky plemena 
LC nezaostali v raste oproti svojím vrstovníč-
kam sa mohli presvedčiť aj návštevníci výstavy 
Agrokomlex 2005, kde boli vystavované ako 
jarky. 

Strojovým dojením bahníc pri veľmi skorom 
odstave jahniat sme získali v priemere 42,2 
l mlieka na jednu bahnicu, čo predstavovalo 
denný pôdoj 1563,0 ml. Produkcia mlieka bah-
níc, ktorých jahňatá boli umelo odchované nie 
je zanedbateľná.

Jeho realizácia či už v naturálnej forme, či 
vo forme ovčieho hrudkového syra závisí od 
dostupných možností – predaj ďalším spra-

covateľom, alebo vlastná spotreba. Napríklad 
cena ovčieho hrudkového syra pri predaji v r. 
2005 sa v jednotlivých regiónoch Slovenska 
pohybovala v širokom rozmedzí: od 98 – 280 
Sk. Oveľa dôležitejšia je eliminácia možností 
vzniku zápalov vemien vysokoprodukčných 
bahníc, ktorých jahňatá nestačia dokonale 
vyprázdniť vemeno a vyhnutie sa ich kompli-
kovanému pravidelnému ručnému vydájaniu. 
Zároveň sa môžu začať dojiť bahnice, ktorým 
uhynuli jahňatá a ktoré bývajú vo väčšine prí-
padov zasušené.

Na základe našich výsledkov a skúseností 
považujeme za vhodné pri bahniciach s vyso-
kou produkciou mlieka uplatňovať veľmi skorý 
odstav jahniat.

Dojenie bahníc v radovej dojárni pod prístreškom v Trenčianskej Teplej.
 autor: Doc. RNDr. Milan Margetín PhD.

 Mliečny odchov jahniat v individuálnych kotercoch.



Na návšteve u chovateľa.

Po absolvovaní vysokej školy 
poľnohospodárskej v Nitre som 
v roku 1964 vo svojej rodnej obci 
Veľké Teriakovce začal pracovať 
na miestnom JRD ako agronóm. 
Túto funkciu som vykonával 14 
rokov. Ďalších 15 rokov, od roku 
1978, som robil predsedu na JRD 
Hrachové.

Po nežnej revolúcii som v roku 
1992 nastúpil cestu súkromného 
roľníka a začal som hospodáriť 
na rodičovskej pôde vo Veľkých 
Teriakovciach na 28 ha pôdy. Ako 
čas bežal postupne som od jed-
notlivých vlastníkov prenajímal 
ďalšiu a ďalšiu pôdu. Neskôr som 
z vytvoreného zisku z hospodáre-
nia a z vlastných zdrojov pôdny 
fond rozširoval nákupom poľno-
hospodárskej pôdy. Predpokladal 
som, že pre úspešné hospodárenie 
v budúcnosti otázka vlastníctva 
poľnohospodárskej pôdy a otvo-
rený trh s pôdou budú hlavnou 
podmienkou úspešnosti hospo-
dárenia. Bohužiaľ doteraz sa tak 
nestalo. 

Prečo chov oviec? Jedno-
značne chov oviec vynikajúco 
nadviazal v našich podmienkach 
na exponáciu TTP. Svahovitosť 
a rozmiestnenie ustajňovacích 
priestorov v 5 katastroch priamo 
vytvárajú ideálne podmienky pre 
úspešnosť chovu oviec. Zo sor-
timentu hospodárskych zvierat 
v živočíšnej výrobe chov oviec 
najlepšie vyhovuje ekologickým 
požiadavkám.

V súčasnej dobe máme založe-
nú rodinnú firmu Keľo a synovia 
Veľké Teriakovce. Hospodárime 
na celkovej výmere 1615 ha poľ-
nohospodárskej pôdy, z toho 400 
ha tvoria trvalo trávne porasty, 
ostatok je orná pôda. Vlastná 
pôda vo firme predstavuje 445 ha 
a 80 ha les. 

Nadmorská výška je 260 – 340 
m.n.m., priemerná teplota v tejto 
oblasti je 9,5°C.

Po celé roky mi veľkou oporou 
bola moja manželka. Často pre 
moje pracovné povinnosti bola 
na výchovu našich štyroch synov 
sama. Je najmä jej zásluhou, že 

všetci vyštudovali. Dvaja majú 
vysokú školu poľnohospodársku 
v Nitre, jeden je veterinár a jeden 
učiteľ.

Po dožití sa dôchodkového 
veku svojim synom postupne 
odovzdávam skúsenosti a aktivity. 
Najmladší z nich Ing. Norbert Keľo 
je konateľom firmy. 

Sme v Revúckej vrchovine, necelých 7 km severne od Rimavskej So-
boty. Prišli sme navštíviť chovateľa, ktorého mnohí z vás poznajú. Sme 
vo Veľkých Teriakovciach na farme Ing. Pavla Keľa a jeho synov.

O svojom živote, o rodine a o práci nám porozprával sám chovateľ.

Chov oviec a kôz  2/200616

Ing. Pavol Keľo

Ing. Norbert Keľo



V rastlinnej výrobe sa zameria-
vame na pestovanie hustosiatych 
obilovín na výmere 800 ha (300 ha 
sú množiteľské plochy) a olejnín 
na výmere 400 ha.

V živočíšnej výrobe dominuje 
chov mäsových plemien oviec ile 
de France (IF)a berrichonne du 
cher (BE). Základné šľachtiteľské 
stádo predstavuje 200 IF a 100 BE. 
Okrem toho máme ešte úžitkový 
chov (ÚCH) týchto plemien v cel-
kovom počte 1000 ks.

Našim zámerom do budúcnosti 
je udržať plemenný chov IF a BE a 
popritom vytvoriť základné stádo 
ÚCH v počte 3000 ks matiek na 
produkciu jahniat z intenzívneho 
výkrmu s ich ročnou produkciou 
5000 ks.

Okrem toho máme chov kráv 
bez trhovej produkcie mlieka (150 
ks), kde krížime slovenské straka-
té s býkmi plemena charollais. 

Ako aj ostatní poľnohospodári, 
mám ťažké srdce na dehones-
tujúci pohľad štátnych orgánov 
na poľnohospodárstvo ako také. 
Napríklad zanedbanie určitých 
plôch po nežnej revolúcii jasne 
nasvedčuje tomu, že poľnohospo-
dári sú nielen producenti svojich 
výrobkov ale aj tvorcovia krajiny. 
Nepochopiteľné devastačné plat-
by v porovnaní s Čechmi, Poliakmi 
a Maďarmi nám nedovoľujú plne 
sa rozvíjať a tým vytvoriť zdravé 
konkurenčné prostredie. Bolo 
by veľmi prospešné, aby banky 
poskytovali dlhodobé úvery na 
nákup poľnohospodárskej pôdy 
so spoluúčasťou štátu na znížení 
úrokových sadzieb tak, ako to už 
systematicky beží u bratov Čechov. 
Neviem, čo sledujú štátne orgá-
ny neporiešením to-
hoto základ-
ného 

problému a vysporiadaní pôdneho 
fondu takouto formou. Alebo 
snáď slovenský roľník nemá byť 
vlastníkom slovenskej pôdy?

Chváliť sa veľmi nebudem, 
získali sme už niekoľko ocenení. 
Spomenúť môžem snáď Zlatý 
kosák za plemenného barana IF, 
ktorý sme získali vlani na Ag-
rokomplexe 2005 v Nitre ako aj 
rôzne ocenenia v rastlinnej výrobe 
u obilovín a olejnín.

To by aj bolo v krátkosti všetko.
Skromný človek, dobrý cho-

vateľ. Zamestnanci mali 
na neho i na jeho syna 
Norberta iba pekné 
slová. Je-

ho úsilie a tvrdá práca mu priniesli 
výsledky.

Napriek súčasným problémom 
budúcnosť vidí optimisticky, vraj 
inak by to nešlo. Je pyšný aj na 
svojich synov, i keď o tom veľmi 
nehovorí a teší ho, že má pokra-
čovateľov, že ovčiarstvo 
v jeho rodine 
pretrvá. Má 
v tejto 
z e -

mi pevne zapustené korene.

Pán Keľo, ďakujem a prajem 
Vám veľa ďalších úspechov, radosť 
z rodiny, z práce, zo života.

 pripavila:
 RNDr. Jana Margetínová

V pracovnom nasadení autor snímok: RNDr. Jana Margetínová

„Výsledok chovateľského úsilia, na ktorý možno byť hrdý.“ 
autor snímky: Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD
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RECENZE
HRABĚ,F. a kol.: Trávy a jetelovinotrávy
v zemědělské praxi
Prof.Ing.František HORÁK, CSc.
Svaz chovatelů ovcí a koz ČR

Komplexně pojatá monografie věnovaná 
otázkám charakteru, pěstování, sklizně a 
konzervace, jejich využití ve výživě skotu, 
pastvy, semenářství i charakteristika jejich 
chorob a škůdců. Na napsání publikace se 
podílel kolektiv 23 autorů, jehož vedoucím byl 
Prof.Ing.František HRABĚ,CSc. z Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Pub-
likaci byla vydána nakladatelstvím Ing.Petra 
BAŠTANA v Olomouci v roce 2004.

Práce má význam pro farmáře, kteří se 
především věnují komplexní problematice 
racionálního využití travních 
porostů v návaznosti na 
vlastní chov, hlavně přež-
výkavců. V daném případě 
máme na mysli chov ovcí a 
případně i koz. Z tohoto po-
hledu praktičtí chovatelé ovcí 
a koz zvláště ocení kapitolu 
obsahující velmi potřebné 
a zásadní informace o tech-
nologii sklizně, konzervaci a 
skladování pícnin, speciálně 
sena a silážování.

Vysvětlení principu 
biotechnických procesů 
probíhajících při konzervaci, 
vhodných konzervačních lá-
tek a skladovací technologie 
jsou aplikovány pro potřebu 
praxe. Samostatná kapitola 
je věnována výživě skotu, 
založené na zkrmování ob-
jemných krmiv, což rámcově 
pochopitelně obecně platí i 
pro výživu ovcí a koz. Samo-
statná kapitola je vyčleněna 
pastvě různých druhů zvířat 
na travních a jetelovinotrav-
ních porostech.

Otázka pastvy ovcí a 
koz je popsána pouze na 3 
stranách publikace. Pastva 
jednotlivých kategorií ovcí 
s různým užitkovým zaměře-
ním je zpracována především 
pro podmínky volné pastvy 
větších stád na přirozených 
pastvinách za přímé účasti 
ovčáka. Tento systém, pře-
devším salašnického chovu, 
má z našeho hlediska stálé 

uplatnění především na Slovensku.
Zásady pastvy faremních chovů koz jsou 

nastíněny pouze obecně.
V našich podmínkách však má perspektivní 

uplatnění oplůtková pastva ovcí a koz, včetně 
vícedruhové rotační pastvy. Otázky vhodného 
zatížení pastviny a oplůtků zpracované mode-
lově pro skot mohou, pochopitelně po korekci, 
použít chovatelé ovcí a koz.

Problematika oplůtkové pastvy nemůže být 
řešena bez zajištění technických podmínek, 
což je podmíněno vybudováním pastevních 
areálů. Těmto otázkám je věnována samo-
statná kapitola. Poslední dvě kapitoly jsou 
určeny pro potřeby semenářství a samostatně 
i problematice chorob škůdců jetelovin a trav. 

Pochopitelně, že tyto poslední kapitoly mají 
svůj význam především pro specialisty – ag-
ronomy.

Posuzovaná práce kolektivu autorů vede-
ných Prof.Ing.F.HRABĚTEM,CSc. „Trávy a jete-
lovinotrávy“ je zpracována na vysoké odborné 
úrovni. Je psána přehledně, systematicky a zá-
kladní teoretické poznatky jsou jasně formulo-
vány pro potřeby praxe farmářů, věnujících se 
nejen rostlinné, ale i též živočišné produkci. 
Přes všeobecné uplatnění její význam docení 
především farmáři hospodařící v podhorských 
nebo marginálních oblastech.

Z pohledu bývalého vysokoškolského uči-
tele oceňuji zvláště grafickou úpravu práce 
spočívající zejména v názorně zpracovaných 

tabulkách, grafech a kvalit-
ních fotografiích. Celkově 
lze blahopřát autorům i 
vydavatelství k vydání této 
prospěšné odborné publika-
ce, která má celkový rozsah 
122 stran. Je potěšitelné, 
že i naše odborné práce jsou 
i po formální stránce plně 
„konkurence schopné“ za-
hraniční literatuře, která je 
na našem trhu velmi početně 
zastoupena.

S ohledem na výše uve-
denou analýzu a poznatky 
doporučuji publikaci i 
praktickým zemědělcům 
– farmářům, včetně našich 
chovatelů ovcí a koz.

Tento druh publikací by 
měl být součástí odborné 
knihovny našich chovatelů 
ovcí a koz.

Publikaci je možno 
objednat na adrese:
Agrární obzor
Wellnerova 7
779 00 Olomouc 
Czech republic 
tel., fax: 00 420 585 750 810
e-mail: pluskalova@agrarniobzor.cz

Zvaz chovateľov oviec a koz
na Slovensku 
Mládežnická 36 
974 01 Banská Bystrica
Slovak republic 
tel., fax: ++421 48 413 5027
Cena publikace 150 sk autor snímky: Prof.Ing.František HRABĚ,CSc.



Skúsenosti s chovom oviec v PD Trstená
Ing. Štefan Pánik 
PD Trsteník Trstená 

Slovensko je jednou z krajín, 
kde chov oviec má tradíciu. Od-
kiaľ či chceme, alebo nechceme 
musíme vychádzať. Vo svete sa 
na viac ako 90% ovce chovajú 
na produkciu mäsa rôznymi spô-
sobmi. Teda Slovensko je jeden 
zo štátov, kde ovce dojíme a tiež 
vyrábame mliečne výrobky a špe-
ciality slovenskej kuchyne. Keď 
sa však zamyslíme, čo nás to stojí 
a aká je táto luxusná tradícia, po-
ložíme si otázku prečo to robíme, 
keď svetový chov ide na mäsovú 
úžitkovosť a my opačne. 

Berieme to ako realitu, ale 
dokedy budeme chovať ovce 
a produkovať od nich tak málo 
mlieka?

Nám ako chovateľom to už nie 
je jedno, či bude podpora a keď, 
teda aká je skutočnosť. Veď naša 
806 – tka to hovorí a tiež prémiové 
práva oviec tohto roku za minulý 
rok. Tieto peniaze aj tak nestačia, 
aby ovčiarstvo na Slovensku pre-
žilo cez mliečnu úžitkovosť a bolo 
ešte aj konkurencieschopné.

Každý chovateľ, keď si urobí 
analýzu chovu a porovná koľko 
nám k tej rentabilite chýba a po-
vie si „Už to robiť nebudeme?“ 

Keď uvažujeme ďalej, že aké 
možnosti v hospodárení dnes na 
Slovensku v poľnohospodárstve 
máme, čo môžeme pestovať alebo 
chovať? Zistíme, že možnosti vý-
beru sú obmedzené. Spomeniem 
v živočíšnej výrobe výrobu krav-
ského mlieka, ktoré je kvôtované 
a teda obmedzené a čo viac? Oší-
pané nie, hydinu nie, výkrm HD 
možno a ostávajú len ovce, ktoré 
riešia možnosti podniku, v živo-
číšnej výrobe a tiež v rastlinnej 
výrobe, pretože cez leto spásajú 
vysokohorské lúky a  pastviny 
a starajú sa tiež o prirodzenú 
udržateľnosť prírody. Možno ich 
zapojiť do projektov podniku pre 
získanie dotácií z Európskej únie 
ako aj z vlastných zdrojov štátu.

Možnosti v rastlinnej výrobe 
sú ešte menšie. Hlavnou úlohou 
je výroba objemových krmovín 
pre živočíšnu výrobu. Obilniny sú 
v prebytku, o zemiaky nemáme 
záujem, pretože sú lacné a ná-
ročné na pestovanie. Snáď sčasti 
pripadajú do úvahy olejniny, aj 

to len v niektorých oblastiach 
Slovenska.

Keď analyzujeme situáciu 
ďalej, tak zistíme, že programy z 
EU nám ponúkajú extenzitu a tu 
ovce patria. 

Čiže možnosti je málo a keď 
sme prijali koncepciu programov 
pre šľachtenie cez experimentálny 
chov s východofrízským pleme-
nom, budeme sa venovať tejto 
problematike.

Aký je teda stav v našom chove 
oviec a ako sa snažíme zvyšovať 
úžitkovosť chovu oviec v našom 
podniku? 

V súčasnosti chováme cca 1200 
bahníc a všetkých oviec 1600 ks. 
Chov je rozdelený na šľachtiteľský 
pre zošľachtenú valašku, kde cho-
váme asi 828 bahníc a začínajúci 
experimentálny chov zošľachte-
ním východofrízským plemenom. 
Rozhodnutie padlo v roku 2000, 
keď sme sa rozhodli ako bolo po-
vedané pre chov mliečnych oviec, 

teda krížencov s východofrízským 
plemenom, ktorých máme 437 ks. 

Ciele, ktoré by malo toto šľach-
tenie priniesť sú následovné:

1. zlepšenie genofondu pre 
mlieko, teda zvýšenie úžit-
kovosti

2. zväčšenie telesného rámca
3. zlepšenie ekonomiky
4. zvýšenie chovateľskej úrov-

ne
Zošľachťovanie valašky prešlo 

v našom chove v minulosti ako 
väčšina chovov na Slovensku pre 
množstvo a jemnosť vlny, pričom 
sa zanedbávala mlieková úžit-
kovosť, aj keď sa ovce dojili, ich 
úžitkovosť stagnovala. Cena vlny 
bola výhodnejšia ako cena syra. 
Dnes je potrebné rýchlo a hneď sa 
preorientovať na mäsovú a mlie-
kovú úžitkovosť. Ako sa to dá, veď 

aj tu je nejaký interval a platia 
zákony genetiky, výživy, čo tvrdo 
zasahuje do ekonomiky chovu a 
speňažovania mlieka. Genofond 
plemenných baranov používa-
ných v súčasnosti v našom chove 
je od 350 do 600 litrov mlieka. 
Ale skutočná dojivosť súčasných 
našich oviec je od 80 do 160 litrov 
na bahnicu a to je veľký rozdiel. 
Možnosti kríženia boli aj s pleme-
nom lacaune, ale rozhodli sme sa 
pre východofrízske plemeno pre 
jeho druhú vlastnosť, ktorou je 
telesný rámec.

Zošľachtená valaška v ple-
mennom štandarde dosahuje 
hmotnosť 40 – 50 kg, čo je v po-
rovnaní s mliekovými plemenami 
veľmi nízka hmotnosť. Práve 
táto vlastnosť takisto rozhoduje 
o mliekovej úžitkovosti. Preto mi 
dovoľte, aby som v tomto bode 
rozvinul aj odchov jahniat a tiež 
časť výživy a chyby, ktoré tu robí-

me v našich chovoch. Sme za to, 
že zostavovanie kŕmnych dávok 
pre ovce kopíruje systém, ktorý 
bol zavedený u dobytka. 

Všeobecné požiadavky na NL 
(bielkoviny), kde množstvo je 
dôležitejšie ako kvalita. Množstvo 
mikrobiálneho proteínu je závislé 
na ostatných živinách. Pri dostat-
ku energie a limitujúcom obsahu 
NL je hraničná hodnota PDIMN, pri 
dostatku NL a ďalších živín a limi-
tujúcom obsahu energie je hranič-
ná hodnota PDIME. Teda u oviec 
musíme vychádzať z rovnakých 
princípov ako u HD, ale s určitými 
špecifikami. Potreba živín u oviec 
kolíše podľa jej požiadavky na 
záchovu, podľa produkcie a hlav-
ne podľa jej aktuálnej telesnej 
rezervy. KD sa teda musia venovať 
kondičnému stavu, tzv. výživový 
stav. Proteínové a minerálne po-
žiadavky je obtiažne stanoviť, ale 
treba ich mať na pamäti, že bez 
ich optimálneho pokrytia nedo-

Tab. 1  Vývoj mliekovej úžitkovosti oviec za roky 2000 - 2005

Rok
ZV ZV x VF

Mlieko Tuk Bielkoviny Laktóza Mlieko Tuk Bielkoviny Laktóza

2000 100,83 6,86 5,85 4,75

2001 101,3 6,8 5,85 4,8

2002 100,32 6,96 5,94 4,76 116,37 8,05 6,97 5,47

2003 111,38 8,24 6,72 4,99 112,21 8,29 6,85 5,17

2004 100,1 7,6 6,5 5,01 118 8,06 6,85 5,5

2005 111,17 7,15 6,45 5,27 122,79 7,98 7,08 5,73
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Tab. 2  Plodnosť oviec 2000 - 2005

Rok Celková plodnosť Na obahnenú bahnicu

2000 115,4 122,33

2001 135,4 143,6

2002 110,7 136,3

2003 123,5 135

2004 130,5 143,6

2005 130,5 143,9

Tab. 3  Počet krížencov s východofrízským plemenom, aktuálny
stav rok 2005

ZV x VF
75   + 25 =  201 ks

62,5 + 37,5 =   15 ks

VF x ZV

75   x 25 =   10 ks

64,5 x 37,5 =   21 ks

50   x 50 =  154 ks



siahnu zvieratá svoju maximálnu 
produkciu. Veľmi často sa stáva, 
že dochádza k energetickému 
deficitu už v 4. mesiaci gravidity 
a tento trend pokračuje ešte 
počas prvých dvoch mesiacov lak-
tácie. Zlepšovanie kondície môže 
nastať v priebehu 3 mesiaca lak-
tácie. Toto sa stáva často a úžit-
kovosť, keď sa má udržať, tak po 
odstave jahniat rýchlo klesne. 
Tento pokles spôsobuje vo väčšine 
chovou veľmi nízku produkciu, čo 
je typické pre naše ovce. V období 
pripúšťania sú v dobrej kondícii 
a tiež aj slušne doja. 

Tento kolobeh trvá niekoľko 
rokov a len veľmi ťažko sa dá zme-
niť, veď veľkonočné jahňatá nám 
takmer vždy znížia kondíciu oviec 
a laktácie sú aké sú. Riadenie 
výživy v každom období má veľký 
význam na rastovú schopnosť jah-
niat, s tým súvisí vyšší odstav, lep-
ší odchov, čo ovplyvní zväčšenie 
telesného rámca a v budúcnosti aj 
úžitkovosť. Schopnosť príjmu kr-
miva rastie úmerne s úžitkovosťou 
a veľkosťou vrhu. Nedostatočné 
pokrytie energetických potrieb 
zvyšuje lipomibilizáciu, zvyšuje sa 
riziko toxenie a znižuje sa pôrod-
ná váha jahniat. Proteín krmiva 
je využívaný jahňaťom podobne 
ako zdroj glukózy, čo má súvislosť 
s pôrodnou hmotnosťou jahňaťa 
a kvalitou mledziva.

Správna výživa v tomto ob-
dobí zvyšuje schopnosť nárastu 
jahniat, zlepšenie odstavovej 
hmotnosti a tiež v budúcnosti 
lepší predpoklad pre vyšší telesný 
rámec a tým vyššiu úžitkovosť, čo 
je chovným cieľom každého cho-
vateľa. Teda využitie genofondu 
závisí od narodenia, výživy, od-
chovu a chovateľských podmienok 
v každom chove.

Zlepšovanie ekonomiky chovu 
závisí od viacerých ukazovateľov 
chovu oviec:

a) plodnosť oviec – odchov jah-
niat – predaj jahniat

b) vyrovnaná dusíkovo - ener-
getická bilancia, minerálna 
výživa počas celého cyklu 
produkcie a reprodukcie

c) zdravotný stav jahniat, ja-
riek, oviec – starostlivosť

d) predaj produktov oviec, 
úžitkovosť

- cena ovčieho mlieka, syra
- cena predanej vlny
- cena veľkonočných jahniat
e) náklady na chov oviec
- mzdové náklady

- náklady na krmivá
- náklady na energie
f) dotácie do chovu oviec 

Z týchto vyššie uvedených uka-
zovateľov ekonomiky, by sme sa 
mohli pozrieť na situáciu na trhu, 
kde umiestňujeme naše produkty. 
Cena za mlieko v roku 2005 bola 
okolo 23,50 Sk/l, teraz v roku 
2006 je plánovaná 22,50 Sk/l, čo 
je pokles tržieb za mlieko. U nás 

tržby za mlieko činia 70 % tržieb 
z chovu oviec. Ceny mliečnych 
veľkonočných jahniat sú už viacej 
rokov na rovnakej úrovni a to oko-
lo 85 Sk za kg. Je však paradoxom, 
že ceny teliat na Slovensku, čo idú 
do zahraničia sa predávajú za 100 
– 130 Sk za kg. Boli by sme veľmi 
radi, aby toľko stáli aj jahňatá. 
Veľmi by to zlepšilo ekonomickú 
situáciu. Realizovať mliečne pro-
dukty na trhu lepšie ako doteraz 

potrebuje určitú silu v obchode 
a predaji, marketingu v rámci SR.

Nevýhodnosť ovčích výrobkov 
je, že sú sezónne a nedostatok 
hlavne ovčích syrov je v zimnom 
období. Teraz v súčasnosti sú 
už chovy, čo produkujú mlieko 
celoročne, tým je speňažovanie 
výhodnejšie a vyššie, ale je to 
na zvažovanie. Chovu oviec na 
Slovensku by iste pomohla lepšia 
spolupráca s obchodom. Signály 
tu máme, je tu vytvorené združe-
nie pre predaj výrobkov, ale akosi 
nám všetko ide pomaly a chovateľ 
v tržbách činnosť tejto obchodnej 
inštitúcie nevidí. Chovateľský 
zväz, výskum, obchodná spoloč-
nosť i sám chovateľ cíti, že je tu 
priestor pre zlepšenie práce okolo 
chovu oviec na Slovensku. Každý 
nesie svoj diel zodpovednosti, že 
sú chovy nerentabilné a na nízkej 
chovateľskej úrovni, ako by sme 
všetci chceli. 

V koncepcii chovu oviec na 
Slovensku pre roky 2005 – 2010 
je podrobne vypracované, čo je 
potrebné urobiť s našimi chovmi. 
Ako to vyzerá dnes z našej stra-
ny chovateľov nevieme. Prax je 
však vždy náročnejšia ako teória. 
Veľa vecí sa dá realizovať ihneď, 
niektoré v blízkej budúcnosti, ale 
niektoré sú skôr nerealizovateľné. 
Neprináleží nám chovateľom vždy 
všetko kritizovať, ale musíme spo-
menúť napríklad len takú insemi-
náciu oviec ako sme ďaleko, alebo 
dostatok kvalitnej genetiky zo 
zahraničia, pre mlieko, zlepšenie 
KU, najmä mliekovej, jej podpora, 
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PD GORAL, 059 70 Veľká Franková
Konateľ: Andrej Krišanda
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Konateľ: František Mišún
tel./fax: 042/4464 121, 4464 070

čoraz menej chovaných aukčných 
baranov. Jednoduchšia evidencia 
dotácii, ich nárokovateľnosť na 
100 %, nie na 25 %, atď.

Je veľa úloh, ktoré musíme 
splniť, aby chov oviec na Slo-
vensku prežil, ale oveľa väčšie 
úsilie musíme ešte vynaložiť , aby 
sme boli konkurencieschopnými 

v porovnaní s EU a aby chovy na 
Slovensku nezanikali ani sa ne-
znižovali. 

Veď v spomenutej koncepcii 
oviec počet bahníc klesá, počet 
chovov zapojených v KU klesá a to 
je signál, že tu nie je ružová situá-
cia a preto je nám potrebné spojiť 
sily a ovčiarstvu na Slovensku 

pomôcť ako je to len možné, lebo 
v opačnom prípade si chovatelia 
sami vytvoria koncepciu, ktorá 
bude hovoriť a to chovať alebo 
nechovať, a nebudú rešpektovať 
tú, ktorá je schválená pre roky 
2005 – 2010.

V závere by sme chceli vysloviť 

presvedčenie, že je ešte čas, aby 
sa zabránilo poklesu stavov oviec, 
a to tým, že budeme využívať 
jednak prostriedky z EU, ale aj 
z domácich zdrojov, ktoré budú 
dostupnejšie a nárokovateľné. 
Zlepšíme možnosti, predaja výrob-
kov, zlepšíme spoluprácu medzi 
inštitúciami pre chov oviec a kaž-
dý komu záleží na tom, aby ovce 
prežili, aj generácie po nás. Je 
treba viacej podporiť reklamu, že 
produkty z ovčieho mlieka a mäsa 
je pre naše zdravie veľmi potrebné 
a nenahraditeľné proti rôznym 
alergiám a chorobám našej doby. 
Ďalej je potrebné zabezpečiť eko-
nomickú prosperitu. Každý štát, 
teda aj Slovensko má si chrániť 
svoje bohatstvo, ktoré je potrebné 
predávať čo najdrahšie. Príkladom 
takého bohatstva je ropa a zemný 
plyn, teda náleziská vo svete 
a štáty, ktoré s tým obchodujú, 
hýbu svetovou ekonomikou. Preto 
aj my využívajme prednosti tohto 
chovu a zamyslime sa do budúc-
nosti aká bude perspektíva pre 
naše chovy oviec a snažme sa ho 
zachovať pre budúce generácie.

 
 autor všetkých snímok: 

 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD
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Teplotné podmienky pasúcich sa oviec
vo vybraných chovoch
RNDr. Jana Margetínová, Ing. Dušan Apolen 
SCPV – pracovisko Trenčianska Teplá

Slovensko patrí do mierneho klimatického 
pásma. Pravidelne sa striedajú štyri ročné 
obdobia s premenlivým počasím po celý rok. 
Najchladnejší mesiac je január, ktorý má v 
nížinných oblastiach priemernú teplotu -1 až 
-3°C a na najvyšších hrebeňoch Vysokých Tatier 
okolo -11°C a najteplejší júl v nížinách dosahu-
je 18 až 20°C a na hrebeňoch Vysokých Tatier 
okolo 3°C. Priemerná ročná teplota vzduchu v 
nížinách dosahuje 9 až 10°C, na hrebeňoch Vy-
sokých Tatier okolo -4°C. Priemerný ročný úhrn 
atmosférických zrážok pre Slovensko je 780 mm 
(najmenej vo februári 43 mm, najviac v júni 
95 mm). Najmenšie ročné úhrny zrážok okolo 
500 mm sa vyskytujú v strednej časti Podunaj-
skej nížiny. V najvyšších polohách Západných 
Karpát ročné úhrny zrážok obvykle prekračujú 
hodnotu 1500 mm. V mimoriadnych prípadoch v 
nižšie položených lokalitách sa môže vyskytnúť 
mesiac bez zrážok (približne raz za 30 rokov). 
Najvyšší denný úhrn zrážok v letných mesiacoch 
(počas búrok) v mimoriadnych prípadoch môže 
prekročiť hodnotu 100 mm. Snehová pokrývka 
obvykle nie je stabilná a priemerný počet dní 
so snehovou pokrývkou v nížinách sa pohybuje 
v intervale 30 až 50 dní za rok, na najvyšších 
štítoch Vysokých Tatier okolo 250 dní.

Podľa pracovníkov Katedry meteorológie a 
klimatológie FMFI UK sa v roku 2003 počasie 
v celej Európe vyvíjalo netypicky - dlhodobo 
vysoké teploty a pomerne málo zrážok, najmä 
v južnej a juhozápadnej časti kontinentu. Takýto 
charakter počasia zasiahol aj Slovensko, kde de-
ficit zrážok oproti normálu predstavoval miesta-
mi až 200 mm. Mimoriadne teplý bol najmä máj 
a jún, pričom kumulácia dvoch teplých mesiacov 
býva dosť nezvyčajná. Je to nepriaznivý stav 
najmä na vrchole vegetačného obdobia, keď 
rastliny najviac odčerpávajú pôdnu vlahu. Na 
západnom Slovensku bol máj druhý najteplejší 

v histórii, jún rekordný za posledných 130 ro-
kov. 

Podľa scenárov, ktoré vyplývajú z globálnych 
modelov všeobecného otepľovania atmosféry sa 
predpokladá postupný nárast teploty vzduchu aj 
na našom území a posun klimatického pásma. 
Následkom toho možno očakávať dlhotrvajúce 
sucho ale aj prívalové dažde.

V Chove oviec a kôz č.2 / 2005 sme Vám 
priniesli jednoduché porovnanie klimatických 
podmienok a produkcie mlieka v troch chovoch 
cigájskych oviec v roku 2003. Nakoľko pastevné 
obdobie v tomto roku bolo poznamenané dlho-
dobo vysokými teplotami a nedostatkom zrážok, 
predkladáme Vám na porovnanie podmienky a 
produkciu v ďalších vybraných chovoch oviec.

Na spracovanie sme vybrali 3 chovy valaš-
ských oviec a ich kríženiek s rôznym podielom 
krvi zošľachťujúcich plemien, v rôznych geogra-
fických, klimatických a chovateľských podmien-
kach. Kríženky sme rozdelili do skupín podľa 
podielu krvi zošľachťujúcich plemien:

- kríženky s 50 a viac ako 50% podielom zošľ. 
plem. 

- kríženky s menej ako 50% podielom zošľ. 
plem.

Vybrané chovy (chov, počet oviec):
Prvý chov (ďalej len BD, 1816) sa nachádza 

v podhorskej oblasti na úpätí západnej časti Veľ-
kej Fatry, v nadmorskej výške 500 – 600 m. Pa-
sienky sa rozprestierajú na otvorených kopcoch, 
vystavené vplyvom vetra a vysokých teplôt. Na 
zabezpečenie dostatku paše pastevný porast 
prisievajú (ďatelinotrávy, lucerkotrávy).

Druhý chov (ďalej len ŽZ, 446) sa nachádza 
v podhorskej oblasti Kysuckej vrchoviny, v nad-
morskej výške okolo 540 m.n.m. Pasienky sa 
rozprestierajú vo výške od 400 do 580 m.n.m. 
Ťažké ílovité pôdy pri silných vetroch a vysokých 
teplotách rýchlo vysychajú. Naopak, pri dlho-
dobejších dažďoch sú rozbahnené, nevhodné 
na využitie. Sedem využívaných pasienkov 

postupne prisievajú systémom každý rok jeden 
pasienok.

Tretí chov (ďalej len LR, 496) sa nachádza 
v podhorskej a horskej oblasti medzi pohorím 
Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, v nadmorskej výške 
od 700 do 1100 m.n.m. Pasienky sa rozprestie-
rajú v rôznych výškach. I napriek prevládajúcim 
silným vetrom porast úplne nevysychá, preto 
i pri vysokých teplotách majú stále kde pásť. 
Na pasenie využívajú čistý lúčny porast bez 
prisievania.

Klimatické podmienky sme vyhodnotili 
podľa údajov z meteorologických staníc, ktoré 
sme vybrali ako najvhodnejšie z hľadiska ich 
lokalizácie a geografickej polohy hodnotených 
chovov (tab 1). Vybrané meteorologické stanice 
- v poradí: m. stanica ( jej nadmorská výška, 
chov): Žilina (367 mnm, ŽZ); Martin (411 mnm, 
BD); Liptovská Osada (607 mnm, LR).

Z podkladov Kontroly mliekovej úžitkovosti 
oviec (KMÚ) za rok 2003 sme spracovali údaje 
o produkcii mlieka u oviec plemien zošľachtená 
valaška (ZV) a ich kríženiek s rôznym podielom 
krvi zošľachťujúcich plemien. 

Čo sme zistili.
Najnižšie hodnoty teploty ovzdušia sme za-

znamenali v chove LR (m.s. Liptovská Osada), 
kde bolo od mája do augusta zaznamenaných 
iba 6 dní s teplotou nad 30°C (máj-0; jún-1; 
júl-3; august-2). Zaujímavé sú v tejto oblasti 
výrazné rozdiely v maximálnej a minimálnej 
dennej teplote v priebehu dňa, ktoré v 22 prí-
padoch prekračujú 20oC (máj 7x; jún 4x; júl 4x; 
aug. 7x). V 4 prípadoch sa minim. teplota blížila 
k bodu mrazu ( -0,6 až 1,9°C).

V chove ŽZ (m.s. Žilina) to bolo 12 dní nad 
30°C a 18 dní medzi 29°C až 30°C. Pričom v 10 
prípadoch bol zaznamenaný 20-stupňový tep-
lotný rozdiel v priebehu 24 hodín.

Najvyššia teplota ovzdušia u porovnávaných 
chovov bola zistená v chove BD (m.s. Martin), 
kde bolo zaznamenaných 8 dní medzi 29°C až 
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30°C a až 19 dní nad 30°C (z toho 3 dni nad 
33°C). Zároveň bolo v tejto oblasti zistených až 
31 dní, kedy rozdiely medzi maxim. a minim. 
teplotou v priebehu dňa dosiahli 20oC. Základné 
údaje o priemernej teplote a vlhkosti namerané 
na vybraných meteorologických staniciach po-
skytuje tab.1.

Porovnanie produkcie mlieka valašských 
oviec s rôznym genotypom chovaných v rov-
nakých klimatických, chovateľských i geogra-
fických podmienkach (chov LR, m.s. Liptovská 
Osada) ukázalo významný rozdiel iba medzi ZV 
100% a ZV s viac ako 50% podielom zošľach-
ťovacieho plemena (F = 6,169 ** P<0,01). V 
produkcii u kríženiek s menej ako 50% podielom 
nebol zistený rozdiel oproti týmto dvom skupi-
nám. Priemerná produkcia za dojnú sezónu bola 
726,8 ml (693,2 ml; 763,2 ml a 747,5 ml).

V chove ŽZ bol zistený rozdiel medzi ZV 100% 
a oboma skupinami kríženiek (F = 8,004 ** 
P<0,01). Medzi kríženkami s viac a menej ako 
50% podielom nebol zistený rozdiel. Priemerná 
produkcia za dojnú sezónu bola 831,6 ml (749,2 
ml; 895,1 ml a 844 ml).

Iné boli výsledky v chove BD, kde bol zistený 
rozdiel u kríženiek s menej ako 50% podielom 
oproti zvyšným dvom skupinám bahníc (F = 
4,309 ** P<0,01). ). Priemerná produkcia za 
dojnú sezónu bola 1156,9 ml (1186,1 ml; 1439 
ml a 1007 ml).

S ohľadom na vplyv zošľachťujúceho ple-
mena na produkciu mlieka môžeme povedať, že 
klimatické podmienky vplývajú na ZV rovnakým 
podielom, bez ohľadu na genetický podiel 

zošľachťujúceho plemien. Výsledky produkcie 
mlieka za sledované obdobie (v ml na bahnicu za 
mesiac) poskytuje tab.2.

Ovčie pasienky sledovaných chovov sa roz-
prestierajú v kopcovitom teréne v podhorských 
a horských oblastiach v nadmorskej výške 500 
-1000 m.n.m. V týchto oblastiach majú zvlášť 
význam klimatické, terénne a expozičné, pôdne 
a vodné pomery, ktoré vytvárajú prostredie 
pre trávne porasty. Dlhodobo vysoké teploty, 
nedostatok zrážok, striedanie teplôt a veľké 
rozdiely medzi maximálnou a minimálnou tep-
lotou v priebehu dňa výrazne ovplyvňujú rast 
a vývin rastlín. V našich pozorovaniach viac ako 
20°C rozdiely v maximálnej a minimálnej dennej 
teplote, ktoré sme zistili v 10 prípadoch v chove 
ŽZ, v 22 prípadoch v chove LR a až v 31 prípa-
doch v chove BD, veľmi nepriaznivo ovplyvnili 
pasienkový porast a jeho kvalitu.

Dôležité sú i pedologické vlastnosti pôdy. 
Ťažké ílovité pôdy, aké sú v chove ŽZ, majú 
nedostatok pôdnych pórov, korene rastlín pre-
nikajú do trhlín a medzier pomalšie a v menšom 
množstve. Pri silných vetroch a vysokých teplo-
tách potom rýchlo vysychajú, naopak, pri dlho-
dobejších dažďoch sú rozbahnené, nevhodné na 
využitie.

Svahovité pôdy sú oveľa viac ako nížinné od-
kázané na atmosférické zrážky a vietor pri také-
to porasty na svahoch rýchlo vysušujú. Pasienky 
chovu BD sú na otvorených kopcoch, vystavené 
vplyvom vetra a vysokých teplôt. V sledovanom 
roku tu bolo zaznamenané celkom 27 dní s tep-

lotami od 29°C až 33,5°C. S ohľadom na sku-
točnosť, že pri teplote nad 25°C sa rast porastu 
značne obmedzuje a v rozpätí 30 - 35°C končí, 
je vplyv klímy na kvalitu a kvantitu pastevnej 
hmoty evidentný. Skracovanie vegetačného 
obdobia znamená zvyšovanie počtu dní zimného 
kŕmenia, čo sa môže ešte zhoršovať nedostatka-
mi v organizácii chovu.

Dĺžku vegetácie a tým aj možnosť pasienko-
vého využívania porastov určujú miestne tep-
lotné pomery. V chove LR došlo k takejto situácii 
i na jar 2003, kedy po vyhnaní oviec na pasienky 
napadol sneh a ovce museli stiahnuť späť. Tým 
sa o viac ako dva týždne predĺžilo obdobie zim-
ného kŕmenia, čo v mnohých prípadoch môže 
znamenať problémy s dostatkom zásob.

Produkčnú úroveň sledovaných chovov nie je 
možné porovnávať iba s ohľadom na klimatické 
podmienky, nakoľko treba zohľadňovať aj odliš-
né chovateľské a geografické podmienky. Dôle-
žitá je tiež organizácia pastvy. Je potrebné, aby 
ju chovateľ prispôsobil konkrétnym teplotným 
podmienkam. Vhodné je posunúť v čas pasenia 
do večerných hodín, kedy ovce príjmu pastevnú 
hmotu bez zbytočného teplotného stresu a väč-
šej spotreby energie. Pri regulovaní systému 
pasenia môže byť dôležitým kritériom aj výška 
trávneho porastu na pasienkoch, ktoré sú v ob-
dobí vegetačného štádia neustále spásané.

Výsledky pozorovaní potvrdili vplyv vysokých 
teplôt a nedostatku zrážok na produkciu oviec 
najmä cez kvalitu pastevného porastu.

 autor  snímok: RNDr. Jana Margetínová

Tab.1

meteor.stan. 
(nadm.výš.)

(chov)
mes.

priemer.denná teplota teplota nameraná o

tepl. vlhk. max. min. 7.h 14.h 21.h

Žilina 
 (367 mnm)
 (chov ŽZ)

máj 15,7 73,6 22,8 9,4 12,7 21,4 14,3

jún 18,7 71,2 25,6 11,9 16,1 24,6 17,1

júl 18,2 80,8 24,5 13,7 15,9 22,7 17,1

aug. 18,9 71 27,3 12,1 14,9 26 17,4

Martin 
 (411 mnm)
 (chov BD)

máj 16,5 70,3 22,8 8,9 12,7 21,4 16,1

jún 18,8 69,6 25,5 10,8 14,8 24 18,3

júl 19,2 74,4 25,2 11,8 16 23,7 18,6

aug. 20,6 65,3 28 9,7 14,3 27 20,6

Lipt.Osada 
 (607 mnm)
 (chov LR)

máj 13,8 78 21,6 6,5 11 20 12,2

jún 16,7 75,4 24,3 8,7 13,5 22,5 15,4

júl 17 78,6 23,5 9,8 14,6 22,2 15,6

aug. 16,8 77 25,9 8,5 12,7 24,9 14,9

Tab.2

plemeno chov
priemerná denná produkcia mlieka

za mesiac (ml)
apr. máj jun jul aug.

ZV 100%
ŽZ - 855 762 677 720

LR 771 835 - 589 579

BD 1519 1541 - 931 775

ZV s ≥ 50% podielom
zošľ. plemena

ŽZ - 993 879 788 925

LR 809 854 - 737 651

BD 1432 1452 - 973 786

ZV s ‹ 50% podielom
zošľ. plemena

ŽZ - 980 894 736 776

LR 744 824 - 790 632

BD 1303 1187 - 876 692



Skúsenosti s chovom oviec v PD Žemberovce
Bc. Kalman Ján 
Poľnohospodárske družstvo so 
sídlom
v Žemberovciach

Charakteristika podniku
PD so sídlom v Žemberovciach 

hospodári v severnej časti okresu Le-
vice na úpätí Štiavnických vrchov na 
celkovej výmere 3477 ha p.p., z toho 
524 ha TTP, 2855 ha OP, 76 ha vinice 
a 23 ha ovocné sady.

V rastlinnej výrobe je výrobné 
zameranie pestovaných plodín na OP 
nasledovné:

- husto siate obilniny 53%
- strukoviny 11%
- olejniny 14%
krmoviny na OP 22%
Živočíšna výroba je zameraná na 

chov HD 1279 ks z toho 438 ks dojníc 
a 24 ks KBTPM, 1821 ks ošípaných, 
z toho 166 ks prasníc, 1187 ks oviec, 
z toho 817 ks bahníc.

Chov oviec
Chov oviec na PD Žemberovce 

má uznaný štatút „ŠĽACHTITEĽKÉHO 
CHOVU“ plemena CIGÁJA. Výrobné 
zameranie je na produkciu plemen-
ných baranov, plemenných jahničiek 
(do vlastného chovu ako aj ostatných 
chovov v rámci SR), produkciu jatoč-
ných jahniat (mliečnych), produkciu 
ovčieho mlieka a ovčej vlny.

Na farme SELEC je sústredený 
chov základného stáda bahníc 
a farmy Plášťovce a Ipeľské Úľany za-
bezpečujú odchov mladých kategórií 
plemenných jahničiek a plemenných 
baránkov. Ustajnenie oviec na farme 
Selec je v dvoch ovčínoch OV-500, 
na farme Plášťovce v rekonštruova-
nom teľatníku a na farme Ipeľské 
Úľany (počas pastevného obdobia) 
v rekonštruovanom sklade na slamu. 
Všetky ustajňovacie priestory sú na 
hlbokej podstielke s vývozom maš-
taľného hnoja 2x za rok (jar, jeseň). 
Technológia kŕmenia počas zimného 
obdobia pozostáva z klasických dre-
vených jaslí so žľabom na skrmovanie 
jadrových krmív. Maštale sú prejazd-
né a dopĺňanie objemových krmív do 
jaslí sa vykonáva ručne z traktorové-
ho prívesu.

Výživa počas zimného obdobia 
pozostáva z 1,2 kg lúčneho sena, 
3,5 kg lucernovej siláže (36 % suši-
ny) a asi 3 týždne pred očakávaným 
obahnením začíname skrmovať 0,6 
kg krmnej zmesi OV –05 na bahnicu 
a deň. Výživu počas pastevného 

obdobia zabezpečujeme výhradne 
pastvou s prídavkom KZ – OV – 05 
(0,6 kg na začiatku a 0,2 kg na konci 
obdobia dojenia). Pastevné obdobie 
v našich podmienkach začína spravi-
dla 20. – 25. 4. a končí 20. – 30. 11. 
(pokiaľ skôr nenapadne sneh). Keďže 
pasienky nemáme pod závlahou 
sme odkázaný len na prírodu, čo sa 
odzrkadľuje na kvalite pastvy počas 
sezóny pasenia oviec. Prvé problé-
mové obdobie pastvy oviec prichádza 
v období 15. 5. – 15. 6., kedy porasty 
rýchlo starnú a pokosené porasty 

zasychajú keďže denné teploty pre-
sahujú 30 °C a úhrn zrážok za toto 
obdobie v našich podmienkach je 
v priemere 10 – 15 mm rozdelených 
na 4-5 dávok.

Druhé kritické obdobie pociťuje-
me od 15. 7. – 15. 8. s takým istým 
scenárom (r. 2005 výnimka zrážky 
83 mm)

Odchov jahniat vykonávame 
klasickým spôsobom pod bahnicami, 
pričom vo veku jahniat 10 – 14 dní 
im vytvárame škôlky (seno, voda, KZ 
– OV – 01).

Odchov jahniat vykonávame vo 
veku 7 - 8 týždňov a následne začí-
name s dojením oviec. Dojenie oviec 
vykonávame od r. 2001 v radovej 
dojárni 1x 24 dojných miest od firmy 
ALFA – LAVAL. Ovce dojíme 2 x denne, 
ráno 4.00 – 7.00 hod, večer 17.00 
– 20.00 hod. A v čase od 7.00 – 17.00 
hod sú bahnice na pastve. Pokiaľ 
dôjde k zvýšeniu denných teplôt me-
níme čas večerného dojenia na 15.00 
– 18.00 hod. A následne večerná 
pastva 18.00 – 23.00 hod.

Pri organizácii práci v dojárni 
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doja 3 pracovníci a jeden pomáha 
pri výmene oviec pri vstupe a výstu-
pe z dojárne. Dôležité je eliminovať 
stresové situácie, hlavne pri vstupe 
do dojárni a fixácii oviec. Vyžaduje to 
veľkú trpezlivosť u ošetrovateľského 
personálu, hlavne u prvôstok, ktoré 
vstupujú do dojárne prvý krát. Pokiaľ 
personál túto časť zvládne úspešne 
docieli, že po 3 týždňoch 70 % zvierat 
vstupuje do dojárne bez problémov 
a dobrovoľne. Pri strojovom dojení aj 
po strojovom dodájaní vo vemenách 
našich oviec zostalo cca 10 – 15 % 
nevydojeného mlieka. Kvalita mlieka 
počas celého obdobia bola aj vďaka 
dojárni zabezpečená a nebol problém 
pri realizácii mlieka a dodržovaní 
kvalitatívnych ukazovateľov.

Predaj produkcie z chovu oviec 
sme realizovali prostredníctvom 
OVOD- Banská Bystrica, jahňatá a ja-
točné ovce AGROKOMBINÁT Sabinov 
a ovčie mlieka na základe jednoroč-
nej zmluvy do mliekárne vo Zvolen-
skej Slatine a ovčiu vlnu priamo firme 
KALITEK SLOVAKIA Sučany.

Šľachtiteľská práca v chove je 
organizovaná v chove za úzkej spolu-
práce s pracovníkmi ŠPÚ SR a ZCHOK 
Banská Bystrica formou čistokrvnej 
plemenitby pri využívaní výsledkov 
KU a následným zostavením pripa-

rovacieho plánu. Spôsob dodržania 
priparovacieho plánu a samotné 
pripárenie bahníc bolo popísané 
a prezentované v Zborníku prednášok 
„Najnovšie poznatky genetického 
hodnotenia, výživy a technológie 
v chove oviec“ r. 2003 (str. 64 – 65 ).

Zavedenie CEHZ v chove oviec so 
sebou priniesla pre chovateľov oviec 
nemálo starostí, ale aj finančné 
náklady na obstaranie náušníc a za-
číslovanie oviec, vedenie registrov 
a nahlásenie do CEHZ v Žiline. Napriek 
týmto skutočnostiam konštatujem, že 
za účinnej pomoci pracovníkov ŠPÚ 
SR sme evidenciu zvládli a máme 
označené a nahlásené všetky zvieratá 
v chove oviec. Napriek tomu musím na 
určité veci týkajúce sa CEHZ reagovať, 
pretože si myslím, že v snahe o splne-
nie všetkých zákonov, vyhlášok a na-
riadení tak EU ako aj SR sa pozabudlo 
na to, aby to aj chovateľovi v praxi 
prinieslo pozitíva v zjednodušení pri 
manipulácii so zvieratami. V našom 
chove aj pred zavedením CEHZ sme 
mali označené všetky zvieratá ple-
menárskym označením, ale čo je pod-
statné jednotlivé ročníky sme mali 
rozlíšené aj farebne, čo nám výrazne 
napomáha pri rôznych triedeniach 
počas chovateľského roka (KU).

Ušné značky CEHZ sú všetky na 

žltom podklade, preto do druhého 
ucha si označujeme zvieratá rozlíšené 
farebne.

Navrhujem pracovníkom ŠPÚ tým-
to problémom sa zaoberať a veľmi by 
som privítal, keby sa podarilo označiť 
zvieratá podľa ročníkov farebne 
v rámci celej SR.

Ďalší problém vidím v doplňovaní 
stratených ušných značiek novými, 
ktoré majú označenie už len na jednej 
strane. Aj v tomto prípade je v zmysle 
CE HZ všetko v poriadku zviera je 
označené, ale pri manipulácii ho 
treba vždy zafixovať a identifikovať. 
Navrhujem na doplňujúce ušné znač-
ky vyplniť potlač na obidve strany. 
Nemôže to byť postavené na tom či 
značka bude o 3 – 5,- Sk drahšia.

Evidencia jatočných mliečnych 
jahniat (vianočné, veľkonočné) zabi-
tých na bitúnkoch v SR má chronoló-
giu nasledovnú:
• Chovateľ nahlási jahňatá CEHZ 

s údajmi: dátum narodenia, ušné 
číslo matky, pohlavie, plemeno 
a zároveň tieto údaje zapíše do 
svojho Registra farmy.

• Súkromný veterinárny lekár 
skontroluje označenie všetkých 
jahniat, spíše číselný zoznam jah-
niat ako prílohu VO a povolenia na 
presun.

• Chovateľ vypíše na tlačive „Do-

klad k presunu zvierat“ zoznam 
identifikačných čísel jahniat, 
dátum presunu a registračné číslo 
bitúnku (farmy). Preberajúci bitú-
nok chovateľovi potvrdí prevzatie 
zvierat, originál tlačiva zašle do 
CE HZ Žilina, 1. kópiu si ponechá 
a 2. kópiu vráti chovateľovi.

• Pri odporážaní jahniat je každému 
jahňaťu ušná značka odstránená 
a odhodená do separovaného 
odpadu „PLASTY“. Týmto pádom 
je možnosť vystopovateľnosti 
a identifikácie potravín od prvo-
výrobcu k spotrebiteľovi ukončená 
!!!
Zároveň je to aj prinajmenšom 

nemorálne voči práci všetkých skôr 
uvedených. Navrhujem pri dodávaní 
jahniat odporazených na bitúnkoch 
v SR označovať jahňatá len číslom 
farmy pôvodu (CE HZ).

V oblasti zverozdravotnej okrem 
dodržiavania základných zoovete-
rinárnych opatrení vystupuje do 
popredia chovateľský program na re-
zistenciu oviec voči TREANSMISÍVNYM 
SPONGIFORMNÝM ENCEFALOPÁTIAM 
(TSE). V plemenitbe sú využívané 
plemenní barani genotypov I. A II. 
skupiny. Zatiaľ nemáme vyšetrené 
bahnice a jarky. V návrhu ozdravného 
programu voči TSE sa uvažuje s po-
stupným vyšetrením zaraďovaných 
jariek. Za zváženie by stálo aspoň 
v šľachtiteľských chovoch vyšetriť 
bahnice a z nich vytvoriť kmeňové 
jadro pre produkciu plemenného 
potomstva.

Zároveň by Šľachtiteľská rada 
ZCHOK mala prehodnotiť a upraviť 
systém klasifikácie plemenných 
zvierat a ich bodové ohodnotenie 
s ohľadom na uvedené. (Zbytočne 
budeme mať ohodnotené zviera ER- 
100 bodov, keď jeho genotyp bude 
V. skupina – nejedná sa o plemenné 
zviera).

V činnosti ZCHOK okrem bežnej 
činnosti za najdôležitejšie považujem 
vypracovanie KONCEPCIE ROZVOJA 
CHOVU OVIEC minimálne do r. 2013. 
Chovateľská verejnosť cíti potrebu ta-
kého materiálu vzhľadom na meniace 
sa podmienky v rámci EU a potreby 
prispôsobiť sa meniacim podmienkam 
a potreby informácie pre spracovanie 
vlastných podnikateľských zámerov.

Ukazovatele dosiahnuté v KÚ

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Úžitkovosť na bahnicu
l/rok

135 * 115 126 140,76 118,95 134,17

Plodnosť na obahnenú
C/c

138,2 159,6 157,6 151,7 152,6 150,8
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Niekoľko poznámok ku spracovaniu ovčieho 
mlieka na salašoch.
Ing. K. Herian, CSc.,
VÚM a.s., Žilina

O ovčom mlieku a o výrobe ovčieho hrud-
kového syra na salašoch sa už veľa popísalo 
a ukazuje sa, že táto problematika je stále 
veľmi aktuálna a je potrebné sa s ňou stále 
zaoberať a stále ju posúvať na vyššiu kvalita-
tívnu úroveň. Je chvályhodné, že o túto prob-
lematiku je všeobecný záujem a aj keď to nie 
je podstatná súčasť našej výživy, je to veľmi 
citlivá oblasť z pohľadu tradícii, imidžu slo-
venského mliekárstva a napokon i ekonomiky 
výroby v prvovýrobe.

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ, sa 
ešte zvýšili požiadavky na potravinovú bezpeč-
nosť a s tým spojenú legislatívu, materiálne 
zabezpečenie i nároky na personál v každej 
výrobni potravín a tým aj na salaši. K novým 
náročným podmienkam, k novému „hygienic-
kému balíčku“ opatrení – Nariadení ES č.178/
2002, č.852/2004, č.853/2004 i č.2073/2005 
bude treba vykonať veľa opatrení na ich uve-
denie do života. Je to však naša nevyhnutnosť, 
pokiaľ naozaj máme záujem budovať ovčie 
mliekárstvo na slušnej medzinárodnej úrovni 
vyspelých štátov. Okrem toho stále aktuálny 
problém je udržať a zvýšiť produkciu ovčieho 
mlieka, zabezpečiť jeho rentabilitu výroby a s 
tým spojené problémy.

V tomto príspevku by som sa chcel vyjadriť 
k významu ovčieho mliekárstva, k jeho pro-
dukcii, k problematike výroby ovčieho hrudko-
vého syra i k ďalším problémom.

Význam ovčieho mliekárstva.
Ovčie mliekárstvo má, podobne ako aj 

mliekárstvo z kravského mlieka, významný 
celospoločenský prínos a má pritom mnohé 
osobitné priority a zámery. Sú to hlavne na-
sledovné:

-  zabezpečenie sociálneho programu oby-
vateľov na vidieku,

-  ekologické využitie trávnych porastov 
zvlášť v podhorských a horských oblas-
tiach,

-  zachovanie a ďalší rozvoj našich ovčiar-
skych tradícií,

-  príspevok k vybudovaniu typickej sloven-
skej agroturistiky,

-  obohatenie spotrebiteľského trhu o kys-
lomliečne a syrárske ovčie špeciality,

-  obohatenie našej výživy o nové probiotic-
ké a výživné potraviny,

-  zvýšenie vývozu a prezentácia našich špe-
cialít v zahraničí.

Uvedené zámery majú skutočný celospolo-
čenský prínos, ktorý sa nedá vždy merať iba 
cez peniaze. Bolo by snáď vhodné, aby sme 

sa vyvarovali chýb, ktoré nás priviedli k pod-
statnému zníženiu výroby kravského mlieka 
vôbec.

Za posledné roky sme na Slovensku sved-
kami podstatného zníženia produkcie krav-
ského mlieka (vyše 50%), podstatne sa znížil 
počet dojníc (vyše 60 %), podstatne sa znížila 
i mliekarenská výroba a pritom sa výrazne zní-
žila i spotreba mliečnych výrobkov. Z tohoto 
pohľadu sme od r.1990 dopadli najhoršie zo 
všetkých krajín strednej a východnej Európy. 
Je to alarmujúci stav a tvárime sa, akoby to 
bolo všetko v poriadku a v súlade s trhovým 
hospodárstvom. Každý hospodár by sa však 
mal opýtať sám seba, či je to prospešné 
a správne i z hľadiska perspektívy? Prečo sa 
i vyspelé štáty podstatne viac venujú poľno-
hospodárstvu a agroturistike ako my? Prečo 
vo vyspelých krajinách sa neustále zvyšuje 
spotreba mliečnych výrobkov a k tomu sa robia 
mnohé podporné programy?

Ovčie mliekárstvo je jednou z možností, 
kde by sme mali postupovať rozumnejšie, kde 
by sme mali sústrediť všetko úsilie za zachova-
nie a ďalší rozvoj typického, tradičného mlie-
kárstva, ktoré by mohlo prispieť k uvedeným 
zámerom.

Ovčie mliekárstvo v zahraničí.
Vo svete je ovčie mliekárstvo podstatne 

viac rozšírené ako u nás a stále si drží svoje 
tradície. Množstvo vyrobeného mlieka je uve-
dené v nasledujúcom prehľade:

Produkcia ovčieho mlieka v zahraničí v tis. 
ton:

 Afrika - 1600 z toho: - juh Sahary 1188, 
Alžírsko 200

 Ázia - 3475 z toho: - Čína 881, Sýria 580, 
Turecko 785

 Európa - 2803 z toho: - Francúzsko 243, 
Grécko 670, Taliansko 850, Portugalsko 
98, Rumunsko 348, Španielsko 306, Bul-
harsko 100, Slovensko 10

Ako vidieť z uvedeného prehľadu výroby 
uverejneného v Bulletine IDF (2004),tak 
okrem Číny a južnej Afriky, sa podstatná časť 
produkcie ovčieho mlieka týka okolia Stredo-
zemného mora a južnejšej časti Európy. Pritom 
je z literatúry a aj z osobných návštev známe, 
že v južnejších krajinách sa dodnes spracová-
va ovčie mlieko tradične na syry a prevažne, 
alebo takmer všetko mlieko sa spracováva v 
surovom stave.

Krajiny EÚ začínajú postupne uplatňovať 
svoju legislatívu a platia tam tie isté hygie-
nické predpisy ako i u nás. No ostáva skutoč-
nosťou, že ani u vyspelejších krajinách EÚ nie 
je všetko tak, ako sa píše, ale dôležité je, že 

sa to rieši postupne a systematicky. Dôvodom 
nie je ľahostajnosť a ani nezáujem o hygienu. 
Dôvodom je to, že práve u ovčieho mliekár-
stva, ktoré sa robí v malých prevažne horských 
syrárniach, nie je možné dodržiavať všetku po-
trebnú administratívu a všetko vybavenie tak, 
ako je to u veľkých mliekarenských závodov.

Tieto malé ovčie a kozie hospodárstva si i v 
krajinách západnej Európy chránia svoje tradí-
cie a tak to robia najmä Francúzsko, Nemecko, 
Taliansko a Švajčiarsko. Zakladajú si svoje 
spolky, napr. Spolok svätého Uguzona, ktorý je 
patrónom ovčieho a kozieho syrárstva. Členmi 
tohoto spolku, ktorý bol aj u nás v Liptovskom 
Mikuláši, sú i niektorí naši členovia. Takéto 
spolky majú veľkú spoločenskú podporu a sú 
silným partnerom aj vláde pri presadzovaní 
svojich tradícii a aj svojich práv tak, aby ich 
veľké koncerny nepohltili.

V krajinách EÚ však okrem zdravotnej 
bezpečnosti dopracovali aj ďalšie systémy na 
podporu ovčieho mliekárstva. Napríklad pod-
statne viac si hodnotia vyprodukované ovčie 
mlieko a majú k tomu na základe hodnotenia 
akreditovaného laboratória vypracované prí-
platky, alebo zrážky za kvalitu a za chemické 
zloženie mlieka.

Základné požiadavky na mikrobiologické
hodnoty ovčieho mlieka sú tie isté ako u nás:
Počet baktérii v surovom mlieku:
-  na tepelne upravené výrobky
 1 500 000/ ml
-  na tepelne neupravené výrobky
 500 000/ ml
-  patogénne baktérie 0
-  inhibičné látky 0

Príklad preplácania ovčieho mlieka v Grécku:
Cena ovčieho mlieka = základná cena + prí-

davok za tuk + prídavok za bielkoviny + prípla-
tok za kvalitu + príplatok za množstvo penále 
za zvodnenie penále za antibiotiká

 Základná cena ovčieho mlieka je 0,76 
– 0,81 Euro/kg

-  nad 6,9% tuku je príplatok + 0,03 Euro/ 
kg za každé 0,1%

-  nad 5,9% bielkovín je príplatok + 0,3 
Euro/kg za každé 1% 

-  za kvalitu podľa tried A, B, C sú príplatky 
0,30–0,01 Euro/kg.

Niektoré problémy ovčieho
mliekárstva u nás.
U nás , hoci máme tiež dlhú tradíciu ovčiar-

stva, mnohé problémy nemáme dotiahnuté a 
to napr. oceňovanie ovčieho mlieka podľa kva-
lity, optimálne využitie produktov ovčiarstva, 
spôsob využitia ovčej srvátky, predaj výrobkov 
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na salaši, atď. Problém je aj doterajšia sezón-
nosť produkcie mlieka a nevyužité priestory v 
zimnom období.

Dosiaľ však najväčším problémom je poža-
dovaná hygiena a čistota na väčšine salašov. 
Podľa výsledkov rozborov ovčieho mlieka, 
ktoré sa dáva na rozbory do Centrálneho labo-
ratória v Žiline, síce sa dosahuje požadovaná 
priemerná kvalita, ale to iba pre mlieko určené 
na tepelné ošetrenie a nie na spracovanie v 
surovom stave. Pritom na niektorých salašoch 
to dokážu urobiť aj tak, aby to bolo úplne vy-
hovujúce aj pri spracovaní mlieka v surovom 
stave. Všetko je len v dodržiavaní základnej 
čistoty a hygieny pri dojení a pri spracovaní 
mlieka.

V súčasnom období už mnohé salaše pat-
ria súkromným osobám a tam sa už zvýšila aj 
technologická disciplína a tiež hygiena. Ostá-
va ešte podotknúť, že všetky salaše musíme 
vnímať ako malé mliekarenské výrobne, a mali 
by tam robiť ľudia kvalifikovaní s odborným 
vzdelaním. Máme predsa dostatok absolven-
tov odborných škôl, ktorí by sa tam mohli 
realizovať a dokázať robiť atraktívne a kvalitné 
výrobky z ovčieho mlieka.

V celom ovčom mliekárstve máme teda 
veľké rezervy a bude ich treba systematicky 
riešiť. Ovčie mliekárstvo a zvlášť ovčie syry sú 
stále veľmi atraktívne a je potešujúce, že za 
posledné roky sa udržala produkcia mlieka na 
takmer 10 mil.l ročne. Tiež aj spotreba ovčích 
mliečnych výrobkov (bryndze, hrudkového sy-
ra po prepočte na množstvo mlieka) neklesla, 
ale udržala sa na úrovni posledných rokov, t.j. 
cca 1,7 kg/osobu/rok. Pre porovnanie treba 
však uviesť, že spotreba ovčích syrov vo Fran-
cúzsku, ale aj v Grécku prevyšuje 6 kg/osobu/
rok, čiže stále máme veľké rezervy a máme čo 
doháňať.

U nás základný výrobok z ovčieho mlieka, 
ktorý sa robí tradične zo surového mlieka, je 
ovčí hrudkový syr. Z tohoto syra po vykysnutí 
a vyzretí možno vyrobiť parené ovčie syry, 
oštiepky, bryndzu a iné špeciality, ale iba v 
podmienkach vhodných pre ďalšie spracova-
nie, napr. na bryndziarni, alebo na iných pra-
coviskách, ak to schvália príslušné veterinárne 
a hygienické orgány.

Pri vybudovaní podmienok na mlieka-
renské spracovanie ovčieho mlieka, t.j. na 
jeho tepelné ošetrenie, a po jeho schválení, je 
možno z ovčieho mlieka robiť celú radu nových 
špecialít, kyslomliečnych výrobkov, tradičných 
aj netradičných syrov, ako sú plesňové syry, 
mazové, tvrdé zrejúce syry a pod.

Ako je nám známe, doterajšia kvalita ov-
čieho hrudkového syra vyrobená na salašoch 
je veľmi rôznorodá a neštandardná. Podstat-
ným nedostatkom je, že tieto syry sa často 
predávajú nedokysnuté (sladké) a nevyzreté. 
Potom tieto výrobky nemajú ani prirodzenú 
kyslomliečnu chuť a ani nevynikne dobre chuť 
po ovčom mlieku. Okrem toho, takéto syry sú 
veľkým zdravotným rizikom pre konzumenta, 

lebo ak syr dobre nevykysol a nevyzrel, vzniká 
veľké riziko prežitia nežiadúcich patogénnych 
zárodkov, zvlášť Salmonelly.

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné, 
aby sa na všetkých salašoch ujednotil Smerný 
technologický postup výroby ovčieho hrudko-
vého syra, a to buď zo surového ovčieho mlie-
ka, alebo aj z mlieka pasterizovaného. V ďalšej 
časti tohoto príspevku sa uvádza skrátený 
technologický postup výroby, kde sú podchy-
tené všetky dôležité technologické kritéria.

Výroba ovčieho hrudkového syra
zo surového ovčieho mlieka.

1.) Požadovaná kvalita surového ovčieho
 mlieka
a.) fyzikálne a chemické zloženie
 -  precedené teplé mlieko do 2 hod. po na-

dojení
-  množstvo tuku najmenej 5,5 g/100g
-  množstvo bielkovín najmenej 4,8 g/100g
-  množstvo beztukovej sušiny najmenej
 9,5%
-  merná hmotnosť najmenej 1,033 g/ml
-  titračná kyslosť stanovená najviac
 12,0°SH
-  inhibičné látky neprítomné

b.) mikrobiologické zloženie
-  celkový počet mikroorganizmov pri
 30°C v 1 ml najviac 500 000
-  Staphylococcus aureus v 1 ml, najviac 

500
-  Salmonella v 25 ml 0

2.) Príprava mlieka pred syrením
-  dôkladne vyčistiť duplikátorovú syrársku 

vaňu
-  odber vzoriek surového mlieka
 - minim. 1 x mesačne
-  úprava teploty mlieka v duplikátorovom 

plášti (ohriatie, chladenie) 30 – 32°C
-  požadovaná kyslosť mlieka (možné pred-

zretie) 9 – 11°SH
-  možný prídavok vápenatých solí (zvlášť 

v neskoršej laktácii) 1–3 ml 40% roztoku 
chloridu vápenatého na 1 liter mlieka

3.) Syrenie mlieka
-  príprava syridla – na 10 l mlieka sa po-

číta s dávkou 5–10ml tekutého syridla 
(Fromase 220 TL), ktoré sa zriedi vodou 
v pomere 1:1

-  začiatok zrážania 15 min.
-  vytvorenie pevnej zrazeniny spolu
 3040 min.

4.) Spracovanie syreniny
-  pomocou syrárskej šable, lopatky alebo 

harfy sa vyzrážaná syrenina veľmi opatr-
ne a s krátkymi odpočinkami po 2-3 min. 
krája na hranolky a potom na kocky o veľ-
kosti 1 cm

-  pomalé miešanie syrového zrna a jeho 

vytužovanie na veľkosť lieskového orecha 
cca 0,5 cm

-  spolu krájanie a miešanie 25 30 min
-  teplota zmesi zrna a srvátky - min. 29°C
-  správne syrové zrno musí byť pevné a sr-

vátka číra

5.) Formovanie syreniny
-  prečerpaním zmesi do plachetky, alebo 

perforovanej formy tak, aby hrudkový syr 
po odtečení srvátky vážil max. 10 kg

-  otáčanie hrudky a odkvapkávanie srvátky 
do 24 hod.

6.) Kysnutie hrudkového syra
-  ďalší deň po výrobe sa syr vyberie z pla-

chetky alebo formy a nechá sa na polici so 
spádom prekysávať 1 – 2 dni

-  počas kysnutia sa syr mierne lisuje, pra-
videlne otáča a utiera tak, aby hrudka 
získala uzavretý, jemne okôrený povrch

-  teplota miestnosti 18 – 20 °C

7.) Zrenie hrudkového syra
-  vykysnutý syr sa prenesie na police do 

chladnejšieho zrecieho priestoru, dobre 
vetrateľného (teplota 1315°C)

-  označenie syra miestom a dátumom
 výroby 
-  otáčanie a utieranie hrudkového syra 23x 

denne
-  doba zrenia syra (resp. do odvozu na 

bryndziareň) 37 dní

8.) Kontrola kvality hrudkového syra
a.) organoleptické vlastnosti syra
-  pravidelný uzavretý tvar, povrch čistý, 

suchý, nezahlienený
-  farba biela, až mierne žltá
-  vôňa a chuť mliečno kyslá, čistá, typická 

pre ovčí syr

b.) chemické zloženie
-  sušina syra najmenej 47%
-  obsah tuku v sušine najmenej 50%
-  aktívna kyslosť pH 4,9 – 5,2

c.) mikrobiologické požiadavky
-  Staphylococcus aureus max. 1000/g
-  Escherichia coli max. 10000/g
-  Salmonella 0/25 g

Výroba ovčieho hrudkového syra
z pasterizovaného ovčieho mlieka

1.) Požadovaná kvalita ovčieho surového  
mlieka

a.) fyzikálne a chemické zloženie surového 
mlieka

-  to isté ako pri výrobe syrov zo surového 
ovčieho mlieka

b.) biologické zloženie
-  celkový počet mikroorganizmov pri 30°C 

max. 1500000/ml
-  ostatné ukazovatele ako u výroby syrov 



zo surového mlieka
-  odber vzoriek mlieka min. 2 x mesačne

2.) Príprava mlieka pred syrením
-  pasterizácia mlieka - ohrev na 65°C počas 

30 min, alebo na 71,7-75°C počas 15 s.
-  prídavok čistých mliekarenských kultúr 

0,5–1,0%
-  ostatné prípravy ako u spracovania suro-

vého mlieka

3.) Syrenie mlieka
4.) Spracovanie syreniny
5.) Formovanie hrudkového syra
6.) Kysnutie hrudkového syra
7.) Zrenie hrudkového syra
- všetky vyššie uvedené technologické po-

stupy sú rovnaké ako pri spracovaní surového 
mlieka

8.) Kontrola kvality hrudkového syra
a.) organoleptické vlastnosti
 -  tie isté ako u surového mlieka
-  chuť a vôňa syra je menej výrazná po ov-

čom mlieku

b.) chemické zloženie
 –  to isté ako u surového mlieka
 
c.) mikrobiologické požiadavky
-  Staphylococcus aureus max. 100/g
-  Escherichia coli max. 100/g
-  Salmonella 0/25 g

Ako z uvedeného prehľadu technológie vý-
roby ovčieho hrudkového syra vyplýva, tech-
nológia výroby je známa. Veľkým nedostatkom 
doterajšej tradičnej výroby syra na salašoch 
je, že sa nešetrne spracováva syrenina a hrud-
ka sa tvorí stláčaním syrového zrna rukami 
pod srvátkou. Je to nehygienické a sú pri tom 
veľké straty na hmotnosti syra.

Hlavné požiadavky na zabezpečenie 
kvality a zdravotnej bezpečnosti ovčieho 
hrudkového syra 

Zdravotná bezpečnosť hrudkového syra
-  dodržanie hygieny a sanitácie pri získava-

ní a spracovaní mlieka,
-  zabezpečenie dobrého prekysnutia syra, 

t.j. dodržanie času a teploty, prídavok 
kultúry,

-  dodržanie celkovej doby zrenia 8–10 dní,
-  zabezpečenie správnej kyslosti a sušiny v 

celom objeme syra

Zabezpečenie vyššej výťažnosti mlieka
na výrobu hrudkového syra

-  prídavok doporučenej dávky vápenatých 
solí,

-  správne syridlo chymozínového charakte-
ru,

-  dodržanie teploty pri enzymatickom zrá-
žaní a spracovaní mlieka,

-  jemný spôsob spracovania syreniny a jej 

dostatočného vytužovania

Celková kvalita hrudkového syra
-  dodržiavanie čistoty a hygieny, čisté ná-

radie, odev, čisté ruky,
-  dodržanie tepelného režimu počas výro-

by,
-  správne ošetrovanie hrudkového syra, 

časté otáčanie, utieranie povrchu.

Záver
V uvedenom príspevku sú spomenuté len 

niektoré problematiky pri výrobe ovčieho 
hrudkového syra na salašoch. Celková prob-
lematika ovčiarstva a ovčieho mliekárstva je 
však podstatne komplikovanejšia a vyžaduje 
kompletný pohľad a postup nielen z pohľadu 
zdravotnej bezpečnosti, ale aj z pohľadu 
kvality mliečnych výrobkov, technického za-
bezpečenia výroby na salašoch a aj z pohľadu 
ekonómie výroby, organizácie práce, zabez-
pečenia aj optimálnej agroturistiky na vidieku 
a zachovania našich ovčiarskych tradícii.

Je to teda skutočne náročný program, kde 
bude potrebná úzka spolupráca medzi všetký-
mi zainteresovanými stranami tak, aby všetky 
opatrenia prispievali k ďalšiemu rozvoju a nie 
úpadku ovčieho mliekárstva na Slovensku.

V tomto období sa uskutočnili viaceré ško-
lenia bačov, ktoré za spolupráce ŠVPS a VÚM 
zorganizoval Zväz chovateľov oviec a kôz, 
zamerané najmä na zdravotnú bezpečnosť. 
Je to dobrý začiatok opatrení na zlepšenie 
súčasného stavu.

Bude však potrebné vypracovať spomína-
né komplexné zámery ovčieho mliekárstva, 
pripraviť vhodné projekty na podporu týchto 
zámerov, vybudovať v každom regióne typy 
vzorových salašov, ktoré by boli vhodné aj 
na agroturistiku a mohli by predávať svoje 
produkty. 

Pevne veríme, že sa nám tieto zámery po-
daria uskutočniť. Vážme si a strážme si dobre 
svoje historické dedičstvo, lebo je to aj zacho-
vanie odkazu našich predkov do budúcnosti!
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Život neprináša len chvíle slávnostné, ktoré sa tu a tam vysky-
tujú v jeho bežnom toku. Smútočnou skutočnosťou je správa, že 
skončila životná púť známeho priaznivca, ba fanatika vo vzťahu 
k ovečkám 

MVDr. Františka Chládeckého 
z Martina.

Ferko Chládecký, ako sme ho bežne nazývali, bol ešte predne-
dávnom „ovčiarsky Matuzalem“. Veď jeho svieca sa rozsvietila 
v čase, keď sa ešte len rozzvučiavala vrava kanónov 1. svetovej 
vojny.
Ferko sa narodil 17.10.1914. Kolík maratónskeho pretekára 
o beh života stískal v ruke 91 rokov a 153 dní. 
Zosnul 19. marca 2006 a slávnostná rozlúčka s ním bola 25. 
marca 2006 v Dome smútku v Martine. Prevažnú časť svojho ak-
tívneho života venoval Ferko ovečkám, ale aj ľuďom okolo nich.

Česť  jeho svetlej pamiatke

redakcia a vedenie

Zväzu chovateľov oviec a kôz

Lúčime sa
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Náši jubilanti
V časovom rozpätí od 1. marca do 15. mája 2006 oslavovali svoje životné jubileá dvaja naši priatelia.

Ing. Ondrej Duraj
bývalý výkonný riaditeľ ZCHOK v Banskej Bystrici

Narodil sa 16.3.1946 v Šumiaci. V rodnej obci absolvoval základnú školu a v roku 
1964 Gymnázium v Banskej Bystrici. V roku 1969 ukončil štúdium na vtedajšej Vy-
sokej škole poľnohospodárskej v Nitre a ešte v tom istom roku začal svoju manažér-
sku kariéru ako zootechnik na JRD Mičiná.
Od r. 1973 až do konca februára 1995 pracoval na Okresnej poľnohospodárskej 
správe v Banskej Bystrici ako zootechnik, posledné dva roky ako vedeckotechnický 
námestník riaditeľa. Dňa 1.3.1995 nastúpil do funkcie výkonného riaditeľa Zväzu 
chovateľov oviec a kôz na Slovensku, so sídlom v Banskej bystrici. Túto prácu ukon-
čil pre vážne ochorenie v októbri 2005 a toho času už užíva zaslúženého dôchodku.
Ing. Duraj počas celého aktívneho životného nasadenia bol typom seriózneho, 
vysoko aktívneho „ťahúňa“, ktorý nepoznal prekážky pri svojej snahe brilantne 
a bezo zvyšku plniť svoje úlohy, ktoré v podstate chápal ako svoje poslanie. Oso-
bitne náročná a zodpovedná bola jeho činnosť vo funkcii riaditeľa ZCHOK s nesmierne širokým diapazónom pracovných 
aktivít, pričom s plným nasadením sa snažil naplniť všetky od najjednoduchších po najzložitejšie.
Vážený jubilant, pri Tvojom krásnom životnom jubileu Ti pracovníci ZCHOK a redakcia časopisu aj v mene širokej ovčiar-
sko-koziarskej pospolitosti želajú pevné zdravie, osobnú i rodinnú pohodu, pokojné a plnohodnotné vychutnanie dlhých 
rokov odpočinku.

Ad multos annos !

Ďalším jubilantom, ktorý sa v dobrom zdraví dožil päťdesiatky je

pán Milan Považan,

bytom Hodruša- Hámre 339. Priateľ Považan sa narodil 
1.5.1956.
Svoje chovateľské vášne realizuje prednostne chovom 
oviec. So stádom
240 hláv je gazda ako sa patrí.

Oslávencovi želáme veľa dobrého zdravia,
šťastia, pohody a veľa veľa
úspechov v chove. 
 pre časopis pripravil Ing. Dušan Ochodnický

v marci 2006:
Doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc.
SZCH Bratislava

Narodeniny oslávili

pre časopis pripravil Ing. Dušan Ochodnický

vo máji 2006:
Ing. Milan Páltik
podpredseda Predstavenstva ZCHOK



OVČIARSKE  MÚZEUM
GALÉRIA ĽUDOVÉHO VÝTVARNÉHO PREJAVU
PhDr. Iveta Zuskinová 
Liptovské múzeum Ružomberok

Na Mitra – 26.októbra minulého roku bola 
v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku 
sprístupnená špecializovaná expozícia ovčiar-
skej a pastierskej kultúry. Na jej vybudovanie 
múzeum vypracovalo projekt a predložilo ho 
v rámci grantovej schémy rozvoja cestovného 
ruchu Ministerstva hospodárstva SR. Projekt bol 
úspešný a už v auguste 2004 Liptovské múzeum 
podpísalo zmluvu s Národnou agentúrou pre 
rozvoj malého a stredného podnikania, získalo 
maximálnu čiastku 50.000 EUR. Samozrejme, že 
to bol obrovský úspech, hoci podmienky zmluvy 
boli tvrdé. Projekt ukončiť v dobe do jedného 
roka, spolufinancovanie múzea na projekte 38%, 
agentúra poskytla na začiatku realizácie len 50% 
sumy, zvyšok až po úspešnom ukončení projektu, 
DPH až po vyúčtovaní a schválení, najskôr v roku 
2006. 

Samozrejme že všetky náklady spojené s kom-
pletnou rekonštrukciou podkrovného priestoru 
historického objektu bývalého Soľného a Meď-
ného úradu z roku 1729 s plochou do 500 m2 a 
vybudovaním expozície nemohli byť súčasťou 
rozpočtu projektu. Celkový rozpočet predstavo-
val viac ako 3 milióny korún. Okrem vlastných 
prostriedkov múzea, príspevku od zriaďovateľa 
Žilinského samosprávneho kraja, podarilo sa 
získať materiálnu a finančnú pomoc od viacerých 
podporovateľov vo výške viac ako 300 000 Sk. Po-
darilo sa získať drevo na podlahu a konštrukčné 
prvky, náterové hmoty, expozičné osvetlenie aj 
vykurovacie telesá.

Už samotný názov Ovčiarske múzeum a Galéria 
ľudového výtvarného prejavu hovorí, že ide o dve 
časti, ktoré spája jeden základný a určujúci motív 
– ovčiarska a pastierska kultúra. Prirodzené roz-
delenie na dve časti poskytuje samotný expozič-
ný priestor podkrovia historickej budovy Soľného 
a Meďného úradu z roku 1725. Pôvodné drevené 
prvky strešnej konštrukcie a historické komínové 
telesá delia podkrovie po dĺžke na dve časti. 

Prvý priestor je prezentáciou tradičných 
foriem ovčiarskej kultúry. Už pri vstupe do expo-
zície návštevníka upútajú typické salašné stavby. 
Pozerá sa do koliby, ktorá bola nielen výrobňou 
produktov z ovčieho mlieka, ale aj priestorom 
na denný a nočný odpočinok baču a ostatných 
ovčiarov. Návštevník vidí ohnisko a nad ním na 
držiaku „kumhare“ zavesený kotol so žinčicou, 
okolo rozložené drevené debnárske nádoby – pu-
tera, šaflíky, obone na žinčicu, varechy, trepáky a 
ostatné pomôcky. Oproti ohnisku je jednoduché 
lôžko z dosiek „pričňa“ prikryté dekou z ovčej vl-
ny. V povalovom priestore nad vstupom do koliby 
sú drevené vojenské kufre s osobnými vecami va-
lachov. Pri vonkajšej stene sú uložené gelety na 

dojenie. Vedľa koliby je ďalšia stavba, typická pre 
Liptov známa pod názvom „Komarnik“. Prístrešok 
so šindľovou strechou slúžil bačovi na odkladanie 
syra, ale aj ďalších vzácnych predmetov, naprí-
klad zvoncov. Komunikačný priestor pre návštev-
níkov ohraničuje zábradlie – v podobe typickej 
košiarnej ohrady pre ovce.

Vo vitrínach prvej časti expozície sú inšta-
lované predmety spojené s tradičnými formami 
salašného spôsobu chovu oviec. Sú to predo-
všetkým črpáky, drevené nádoby na pitie žinčice 
z rôznych regiónov, bohato zdobené. Okrem 
pracovných nástrojov a pomôcok dominujú 
predmety úzko spojené so samotnými ovčiarmi 
– odevné súčiastky, charakteristické doplnky 
ku ktorým patria bohato zdobené pastierske 
kapsy, široké viacprackové opasky, ale aj šperky 
a ozdoby. V Liptove nosili bačovia široké mo-
sadzné prstene, spony – blanciare na košele, 
ozdobné puklice, pracky a iné spínadlá. Súčasťou 
výstroja ovčiara boli nielen valašky, ktoré v star-
šom období slúžili ako sekerky, ale aj ako zbraň 
napríklad v súboji s dravou zverou, ale aj rôzne 
palice. V priestore je aj päť figurín v odeve ovčia-
rov z rôznych historických regiónov. Je to bača 
z Liptova, z dolnej Oravy a z Horehronia. Pozor-
nosť návštevníkov pútajú najmä „juhás“ z Hontu 
v dlhej huni zo súkna zdobenej aplikáciou kože-
nými remienkami, a ovčiar zo Zamaguria v „gube“ 
z ovčej vlny.

Do druhej časti špecializovanej expozície 
návštevník pomaly prechádza opri výstave maľo-
vaných salašov zo zbierok Slovenského banského 
múzea z Banskej Štiavnice a reliéfoch a plasti-
kách starého umenia zo zbierok Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Voľne na 
podstavcoch, ale aj vo vitrínach sú drevené plas-
tiky zobrazujúce valachov, pastierov, celé kompo-
zície salašov aj so stavbami, ovečkami, strážnymi 
psami a dokonca aj s chovanými prasiatkami. 
V slovenskej ľudovej kultúre sa narodenie spasi-
teľa spája s prostredím salaša a tak sú tu drevené 
vyrezávané betlehemy od viacerých súčasných 
tvorcov. V ich stvárnení je Mária s Ježiškom a 
Jozefom pred pastierskou kolibkou, darovníkov 
predstavujú pastieri, jeden nesie ovečku, ďalší 
hrudu syra, oštiepky, píšťalôčku, atď.

Expozícia pokračuje prezentáciou bačovské-
ho riadu – varechy, črpáky, črpačky a rôzne iné 
úžitkové nádoby a predmety. Všetky ú precízne 
vyhotovené z kvalitných drevín, dominuje 
ušľachtilý tvar, výzdoba len vkusne dotvára ce-
lé dielo. Hoci tvorcovia ich vyhotovovali ako 
umelecké dielo, na prvý pohľad je dominantná 
účelová funkcia a krása. Pri tvorbe sa inšpirovali 
tvarom a výzdobou pôvodných artefaktov a ich 
diela predstavujú vrchol v kategórii pastierskeho 
rezbárskeho umenia. Predmety z umelecky zdo-
benej kože a kovu vychádzajú v pôvodných tvarov 
a výzdoby. Sú to široké kožené opasky, ktoré ich 

súčasní tvorcovia vyhotovili rovnakým výrobným 
postupom ako predkovia, vyzdobili podobnými 
vtláčanými alebo vybíjanými motívmi. Opasky sú 
spínané bohato zdobenými mosadznými pracka-
mi loďkového tvaru. K opaskom patria pastierske 
kapsy, aké mohli nosiť len ovčiari. Špeciálne šité 
z kravskej alebo volskej kože, bohato zdobené 
prešívaním, koženými remienkami a vybíjaním 
mosadznými gombíkmi tzv. magôčkami. Kapsa 
má široký remeň pripnutý na jednej strane 
pomocou okrúhlej spony „puklice“ a na druhej 
strane veľkou mosadznou prackou. Valašky, ktoré 
boli v minulosti skutočnou zbraňou ovčiarov sa 
v súčasnosti stali predmetom umeleckej výzdo-
by, ktorá je sústredená na porisko ako aj kovovú 
sekerku.

Významnú časť pastierskeho výtvarného 
prejavu tvoria hudobné nástroje a v expozícii 
im patrí osobitný priestor. Od archaických sig-
nálnych trúb a rohov rôznych dĺžok, cez píšťalky 
koncovky, viacdierkové až po unikátne fujary, 
ktoré zaujmú návštevníka predovšetkým svojou 
umeleckou výzdobou. Ovčiari boli v minulosti 
nerozlučne spojení nielen s píšťalkou, ale aj 
s gajdami a gajdicami. Osobitnú skupinu hudob-
ných nástrojov predstavujú archaické korýtkové 
husličky a basička.

Expozícia je budovaná ako živý mechanizmus, 
jej súčasťou je napríklad malý amfiteáter pre 
publikum, kde deti, ale aj dospelí návštevníci 
môžu sledovať multimediálnu prezentáciu, 
počúvať príbehy bačov, povesti a rozprávky a 
pozerať sa do živého ohňa piecke. Zmenu a dopĺ-
ňanie exponátov umožnia variabilné inštalačné 
priestory vitrín. Na vybudovaní tejto špecializo-
vanej expozície sa významnou mierou podieľalo 
aj Ministerstvo pôdohospodárstva. Podporilo 
projekt občianskeho združenia Spoločnosť 
priateľov Múzea liptovskej dediny v  roku 2004 
sumou 500 000 Sk na zakúpenie multimediálnej 
prezentačnej techniky a zbierkových predmetov. 
V roku 2005 občianske združenie získalo projekte 
250 000 Sk na inštalačné vitríny a nákup zbierko-
vých predmetov.

Ovčiarstvo a špeciálne chov oviec valaským 
spôsobom je unikátom a špecifikom tradičnej 
ľudovej kultúry Slovenska. Jeho jedinečnosť je 
aj v tom, že sa v ňom spájajú ekonomické, hos-
podárske, právne a kultúrne aspekty. Pastierska 
kultúra a chov oviec predstavovali na Slovensku 
od najstarších čias prínos nielen v ekonomickej 
oblasti, ale našli odraz aj vo výtvarnom umení, 
v hudobnom a tanečnom folklóre. Všetky tieto 
súčasti sú vďaka rôznym okolnostiam dodnes 
živé, predstavujú živú kultúrnu tradíciu. Svojou 
odlišnosťou od iných európskych kultúr aj po 
vstupe do Európskej únie predstavujú význam-
ný vklad Slovenska do európskych kultúrnych 
tradícií.
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Expozícia: Galéria žudového výtvarného prejavu Expozícia: Galéria žudového výtvarného prejavu

Budova Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši  snímky: archív Ovčiarskeho múzea

Expozícia: prezentácia tradičných foriem ovčiarskej kultúry Ovčiarske múzeum - Bačovská koliba 
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