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Vážení chovatelia,
rok 2017 ubehol ako voda. Je tu záver roka a to je obdobie bilancovania výsledkov dosiahnutých v chove oviec a kôz za rok 2017. Koniec
novembra je obdobím, kedy sa ukončuje pastevné obdobie i keď ešte
kde-tu vidieť pasúce sa stádo oviec na tzv. mraznici. Je tu čas aby si naše zvieratá ale i naši ošetrovatelia, chovatelia trochu oddýchli. Za sebou
máme už aj pripúšťanie a každý z nás sa musí pomaly pripravovať na jarné bahnenie stád oviec a kôz. Vo väčšine oblastí Slovenska sa nám podarilo dorobiť dostatok kvalitného objemového krmiva na zimu, čo je základom dobrého vstupu do ďalšieho roka 2018. Práve teraz sa zamýšľame
nad tým, čo bude ďalej a aký ten rok 2018 bude. Trápia nás nízke ceny
jahniat, mlieka, dovozy lacného ovčieho mlieka zo zahraničia, nerovné
podmienky v porovnaní s okolitými štátmi. I keď ZCHOK pre chovateľov
robí dostatok kvalitných podujatí, školení, výstav, rôznych akcií s cieľom
propagovať a zveľaďovať chov oviec a kôz, nedarí sa nám navyšovať početné stavy týchto zvierat. Pokles stavov bol zastavený, no teraz je na
nás, aby sme naplnili svoje sľuby a postupne navýšili počty nami chovaných oviec a kôz. Podmienky pre to určite sú, no treba si dať vyššie ciele,
nie na jeden ale aspoň na päť rokov a priblížiť sa k ich naplneniu.
Do nového roka 2018 prajem všetkým chovateľom veľa pevného
zdravia, šťastia, pracovných úspechov a rodinnej pohody. Nech sa Vaša
starostlivosť o chované zvieratá zúročí v lepšej ekonomike chovov, efektívnosti výroby a tým aj vo Vašej spokojnosti. To Vám všetkým prajem za
seba, ako aj za celé vedenie Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
Ing. Igor Nemčok
predseda predstavenstva
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Z ČINNOSTI ZVÄZU
Ing. Pavol Gúgľava, Ing. Július Šutý
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo

DEMETER 2017

Dňa 27. októbra, v areáli
Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši

uskutočnilo slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny Demeter
2017. Toto podujatie je už tradič-

TOP 2016 - plemeno cigája
Por.

Názov chovu

Identifikácia
stáda

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PD Mošovce
AGRO-LENT s.r.o. M.Šariš
PD Žemberovce
PD SEKČOV Tulčík
Agrodružstvo Bystré
PD so sídl.v Jarovniciach, Hermanovce
PD so sídl.v Jarovniciach, Uzovské Pekľany
AGRO RASLAVICE, s.r.o.
OVINI, s.r.o., Banská Bystrica

509 519 039
707 304 050
402 587 135
707 580 305
713 505 096
708 517 053
708 517 309
701 563 016
609 601 111

Percento plodnosti Produkcia
Zaradené Počet bahníc
Index
na obahnenú
mlieka
barany za r.
v PK k
úžitkovosti
bahnicu
[kg]
2016
01.01.2016
142,7
198,8
283,7
12
175
129,5
150,4
194,8
26
310
142,2
146,5
208,3
32
898
130,2
115,2
150,0
21
241
131,3
96,2
126,3
7
183
131,9
149,8
197,6
8
291
122,9
148,9
183,0
15
474
127,9
130,3
166,7
20
322
121,0
65,2
78,9
14
204

Index
produkcie
baranov
0,069
0,084
0,036
0,087
0,038
0,027
0,032
0,062
0,069

TOP 2016 - mliekové plemená oviec
Por.

Názov chovu

Identifikácia Plestáda
meno

1
2
3
4
5

AGROSEV, spol. s r.o., Detva
NPPC VÚŽV Nitra, ÚH Trenč. Teplá
AGRO-Torysa, s.r.o.
PD Belá - Dulice
Agrofarma sro, Červený Kameň

604 704 102
309 481 006
708 719 002
506 502 355
302 504 085

LC
LC
LC
LC
LC

Percento plodnosti
Zaradené
Produkcia
Index
na obahnenú
barany za
mlieka [kg] úžitkovosti
bahnicu
r. 2016
165,7
293,5
486,3
16
160,3
159,2
255,2
18
143,2
208,5
298,6
30
159,5
289,8
462,2
13
125,8
254,0
319,5
38

Počet bahníc
v PK k
01.01.2016
71
68
88
372
603

Index
produkcie
baranov
0,225
0,265
0,341
0,035
0,063

TOP 2016 - mäsové plemená oviec
Percento
Identifikácia Ple- plodnosti na
Por. Názov chovu
stáda
meno obahnenú
bahnicu
1
Borbás Peter - SHR, Rimavské Janovce 609 702 101
SF
161,5
2
Csank Štefan SHR, Gemerské Dechtáre 609 023 041
CH
165,9
3
Ing. Šándor Július, Pleš
606 708 201
IF
177,1
4
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., V. Teriakovce
609 701 043
BE
153,4
5
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o., V. Teriakovce
609 701 044
IF
167,6
6
VPP SPU,s.r.o. Kolíňany
403 371 039
IF
143,1
7
Ing.Šándor Július, Pleš
606 708 202
SF
187,6

Priemerný
korigovaný
denný
prírastok [g]
341,0
304,7
324,4
239,0
238,8
309,1
288,5

Index
úžitkovosti

Zaradené
barany za r.
2016

Počet bahníc
v PK k
01.01.2016

Index
produkcie
baranov

550,7
505,5
574,5
366,6
400,2
442,4
541,2

15
28
23
20
21
16
16

69
113
123
148
154
215
114

0,217
0,248
0,187
0,135
0,136
0,074
0,140

TOP 2016 - syntetická populácia "slovenská dojná ovca"
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Názov chovu
NPPC VÚŽV Nitra, ÚH Trenčianska Teplá
PD Sklabiňa
Fiam Agro Services s.r.o., Prešov
NPPC VÚŽV Nitra, ÚH Trenčianska Teplá
Agro - Racio s.r.o., Liptovský Mikuláš
Agrodružstvo Bystré
PD Predmier, hosp. Súľov
Agrofarma sro, Červený Kameň
FORS AGRICOLA, s.r.o., Krásno nad Kysucou
PD so sídlom v Jarovniciach
PD Odorín

Identifikácia
Ple
stáda
meno
309 481 003
506 525 040
708 723 007
309 481 002
505 700 001
713 505 361
501 508 074
302 504 087
511 012 007
708 517 051
810 522 080

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Percento
plodnosti na
obahnenú
bahnicu
164,3
132,2
140,7
167,0
150,8
142,2
143,3
141,5
126,7
151,9
118,3

Produkcia
mlieka
[kg]

Index
úžitkovosti

Zaradené
barany za
r. 2016

Počet bahníc
v PK k
01.01.2016

Index
produkcie
baranov

137,6
159,4
171,2
137,7
234,9
120,7
164,5
169,9
149,5
188,1
73,2

226,0
210,7
240,8
229,9
354,2
171,6
235,7
240,4
189,4
285,7
86,6

28
19
11
9
37
14
20
35
20
4
12

141
184
71
104
628
171
340
561
317
187
409

0,199
0,103
0,155
0,087
0,059
0,082
0,059
0,062
0,063
0,021
0,029

Zaradené
barany za
r. 2016
12
26
14
13
15
24
11
13
32
12
13
7
11

Počet
Index
bahníc v PK produkcie
k 01.01.2016 baranov
186
0,065
364
0,071
239
0,059
423
0,031
330
0,045
476
0,050
608
0,018
191
0,068
652
0,049
375
0,032
466
0,028
244
0,029
507
0,022

TOP 2016 - plemeno zošľachtená valaška
Por. Názov chovu

Identifikácia
stáda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

505 803 356
810 706 368
505 519 020
505 530 018
509 708 041
609 546 593
703 008 369
502 512 090
508 512 023
609 546 056
704 521 081
801 506 226
505 549 530
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Agrofarma Baranec, s.r.o, Liptovský Ondrej
AGROURBÁR sro HRABUŠICE
PD Liptovské Hole Kvačany
Agria Liptovský Ondrej, a.s.
AGROTRADE GROUP s.r.o., Rožňava, hosp. Turček
RD Klenovec
NOFA-Ing.N.Fassinger, Vrbov
RD "VEĽKÁ RAČA" Oščadnica
PD Liptovské Revúce
RD Klenovec
PD Olšavica-Brutovce
PD Kluknava
PD Važec

Percento
Produkcia
Index úžitplodnosti na
mlieka
kovosti
obahnenú bahnicu
[kg]
154,7
114,8
177,6
133,2
108,2
144,1
141,5
111,1
157,2
140,6
109,6
154,1
142,7
131,7
187,9
113,7
128,2
145,7
138,8
108,2
150,2
119,4
107,9
128,8
145,2
127,1
184,5
113,9
113,8
129,6
118,8
97,2
115,5
116,7
98,4
114,9
146,7
125,2
183,7
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ne spojené aj s vyhodnotením a ocenením najlepších chovateľov oviec a kôz.
Program tohto podujatia bol nasledovný:
• 9:30 - slávnostné otvorenie podujatia,
ktoré otvoril svojím príhovorom predsePočet
Predvedené
Index
Výsled. Štatút
zaradených barany za r. podielu
index chovu
baranov ER
2016
triedy ER
9
12
0,750
14,590 ŠCH
13
26
0,500
8,170
ŠCH
26
32
0,813
6,030
ŠCH
8
21
0,381
4,980
ŠCH
4
7
0,571
2,760
ŠCH
4
8
0,500
2,716
ŠCH
6
15
0,400
2,316
ŠCH
4
21
0,190
1,972
ŠCH
1
14
0,071
0,387
ŠCH

Počet
Predvedené
Index
zaradených barany za r. podielu
baranov ER
2016
triedy ER
9
18
0,500
7
18
0,389
4
30
0,133
7
13
0,538
4
39
0,103

Počet
zaradených
baranov ER

Predvedené
barany za r.
2016

9
8
7
8
4
5
1

16
28
25
20
21
16
17

Počet
Predvedené
zaradených barany za
baranov ER
r. 2016
15
12
3
4
16
8
9
9
3
1
3

30
19
11
9
38
14
20
35
21
4
12

Výsled. Štatút
index chovu
54,789
26,265
13,572
8,697
2,065

Ceny pre víťazov TOP.

ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH

Index
podielu Výsled. Štatút
triedy
index chovu
ER
0,563
67,341 ŠCH
0,286
35,788 ŠCH
0,280
30,080 ŠCH
0,400
19,816 ŠCH
0,190
10,395 ŠCH
0,313
10,288 ŠCH
0,059
4,468
ŠCH

Index
podielu Výsled. Štatút
triedy
index chovu
ER
0,500
22,444 ŠECH
0,632
13,739 ŠECH
0,273
10,175 ŠECH
0,444
8,842 ŠECH
0,421
8,787 ŠECH
0,571
8,029 ŠECH
0,450
6,238 ŠECH
0,257
3,856 ŠECH
0,143
1,707
ŠECH
0,250
1,528 ŠECH
0,250
0,635 ŠECH

Počet
Predvedené
Index
Výsled. Štatút
zaradených barany za
podielu
index chovu
baranov ER
r. 2016
triedy ER
10
12
0,833
9,548
ŠCH
14
26
0,538
5,543
ŠCH
5
14
0,357
3,288
ŠCH
6
13
0,462
2,185
ŠCH
4
16
0,250
2,135
ŠCH
5
24
0,208
1,531
ŠCH
6
11
0,545
1,482
ŠCH
2
13
0,154
1,349
ŠCH
3
32
0,094
0,849
ŠCH
2
12
0,167
0,691
ŠCH
2
13
0,154
0,496
ŠCH
1
7
0,143
0,471
ŠCH
1
11
0,091
0,362
ŠCH
Chov oviec a kôz 4/2017

Odovzdávanie ocenení.

Otvorenie ľudovou piesňou.
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da predst avenstva ZCHOK
Ing. Igor Nemčok, potom
nasledovali tieto príhovory
a prednášky:
Aktuálna situácia v chove oviec a kôz – Ing. Peter
Juhász, riaditeľ odboru živočíšnej výroby, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Administrovanie podporných
schém PPA v roku 2017 s výhľadom na rok 2018 s dôrazom na sektor oviec a kôz –
Ing. Jur aj Kožuch, PhD.,
generálny riaditeľ PPA
výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz – Ing. Péter
Görözdi – riaditeľ Plemenárskych služieb SR
prednášky zástupcov hlavného
partnera podujatia výživárskej
firmy SKIFARM Partners o výžive oviec a odchove jahniat
potom šľachtiteľ ZCHOK
Ing. Július Šutý prezentoval
výsledky vyhodnotenia najlepších chovateľov oviec a kôz
TOP 2016 a nasledovalo odovzdávanie cien pre najlepších
chovateľov
na záver nasledovala prehliadka farmy oviec Agro - Racio, s. r. o. Liptovský Mikuláš

Priebeh programu tohto
dňa moderoval riaditeľ ZCHOK
Ing. Slavomír Reľovský. Pre účast-

Bilancuje Ing. Šutý.
níkov podujatia bola pripravená aj
ukážka strihania oviec pri použití
manipulačnej klietky, ktorú zabezpečil pán Šimon Smoleňák, strihač
oviec a dlhoročný účastník súťaží
v strihaní oviec na Slovensku. Bohužiaľ táto ukážka sa pre nepriazeň počasia nemohla uskutočniť.
Účasť našich chovateľov na
tomto podujatí bola veľmi dobrá. Personál Strednej odbornej
školy polytechnickej pripravil pre
účastníkov chutné a rozmanité
pohostenie výlučne z ovčiarskych
produktov.
Pre zúčastnených bola pripravená aj minivýstava oviec a jednej
kozy. Túto minivýstavu zabezpečili títo chovatelia:
Agro - Racio, s. r. o. Liptovský
Mikuláš:
• plemenné jahničky plemena ZV
• plemenné jahničky plemena
SD

Príhovor Ing. Juhásza.

Príhovor Ing. Kožucha.

Príhovor predsedu predstavenstva.

Vystúpenie riaditeľa PSSR.

• plemenné jahničky plemena CH
• chovné jarky plemena IF

Za prípravu a organizáciu Demetera 2017 ďakujeme:
• personálu Strednej odbornej
školy polytechnickej
• hlavnému partnerovi, f irme
SKIFARM Partners a ostatným
sponzorom
• všetkým prednášajúcim
• vystavovateľom zvierat a pánovi Šimonovi Smoleňákovi

PPS Bobrovec:
• chovné jahničky plemena ZV –
pripravené na ukážku strihania
Ing. Alexander Čerevka, Gôtovany:
• plemenná koza plemena BK

TOP 2016 - celkový víťaz v kategórii chovu oviec
Počet
Počet
zaraBahnice
Index
zaraIdentifikácia PlePor.
Názov chovu
dených žijúce v PK produkcie dených
stáda
meno
baranov k 1.1.2016 baranov baranov
r.2016
ER
1
Borbás Peter - SHR, Rimavské Janovce 609 702 101
SF
15
69
0,217
9
2
AGROSEV, spol. s r.o., Detva
604 704 102
LC
16
71
0,225
9
3
NPPC VÚŽV ÚH Trenčianska Teplá
309 481 003
SD
28
141
0,199
15
4
Agrofarma Baranec, s.r.o, Lipt. Ondrej 505 803 356
ZV
12
186
0,065
10
5
PD Mošovce
509 519 039
C
12
175
0,069
9

Počet
predvedených
baranov
v r.2016
16
18
30
12
12

Index
podielu
triedy ER

Výsled.
index

0,563
0,500
0,500
0,833
0,750

0,1222
0.1125
0,0995
0,0541
0,0518

TOP 2016 - Kozy
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

Názov chovu
Farma Noe, Dolné Janíky
Ing.M.MULARČÍKOVÁ-HELPEC, Prešov
Farma Jašov Vrch, Klokoč
Ing.Jozef Kováč,Žarnovica-Huta, Žarnovica
Ing.Hamerlík Štefan, Jablonica, Jablonica
Ing.Daniela Struckelová CSc., Zemplínska Teplica
Farma MaM,Michal Holeš, Báhoň
PD Mestečko - Dubková, Mestečko
ÁBEL PLUS s.r.o., Podvysoká, Podvysoká

Počet
Plemeno pripustených
kôz
AN
6
BK
17
AN
8
BK
6
BK
9
BK
10
HK
4
BK
71
BK
975

Percento
plodnosti na
okotenú kozu
283,3
229,4
237,5
266,7
200,0
166,7
225,0
142,9
166,2

Počet kôz
v KÚ mlieka
4
9
3
4
4
8
4
42
141

Produkcia
Výsledný Štatút
mlieka
index
chovu
[kg]
1404,4
3978,7
ŠCH
1054,1
2418,1
ŠCH
933,5
2217,0
ŠCH
798,7
2130,1
ŠCH
798,7
1597,3
ŠCH
844,2
1407,2
ŠCH
616,7
1387,7
ŠCH
731,9
1045,9
ŠCH
594,9
988,8
ŠCH
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PODUJATIA

Bačovské pastorále 2017
Dňa 12. 8. 2017 spoločnosť SYROVÉ TORTY, s. r. o. Dolný Hričov, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, veľa nadšencov, dobrovoľníkov a sponzorov zorganizovali XIII. ročník ovčiarskych slávnosti
BAČOVSKÉ PASTORÁLE – súťaž v strihaní oviec, ktoré sa konali v športovom areáli v obci Dolný Hričov.
Ing. Eleonóra Boocová
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Počas súťaže prebiehal kultúrny program
pre návštevníkov podujatia, večer bolo losovanie tomboly. Sprievodnými podujatiami boli
rôzne súťaže, ukážky výroby syrových nití, predaj syrov a bačovských výrobkov, vozenie sa na
koňoch, detské atrakcie, paintball, súťaž o najkrajšiu ovečku, súťaž o najkrajšiu tortu, kolotoče, nafukovacie atrakcie pre deti, prezentovali sa aj tradičné ľudové remeslá.
Hlavný bodom programu bola súťaž v strihaní oviec a súťaž koní v záprahu. Z domácich
strihačov súťažili Ing. Marián Chamaj (hlavný
organizátor súťaže), Juraj Decký, Adam Šimák.
Každý súťažiaci strihal 5 kusov oviec. Odborná
komisia hodnotila čas strihania, kvalitu strihania, poranenia. Obdivuhodné a chválihodné
na tejto súťaži je, že jednotliví súťažiaci sa navzájom povzbudzovali a prevládala medzi nimi
zdravá rivalita. Vo finále v strihaní 5 kusov
oviec bolo nasledovné umiestnenie:
1. miesto: Marek Marko, Valaská
2. miesto: Jarosz Krystian, Poľsko
3. miesto: Milan Smoleňák, Staškovce
Víťaz veterán - Peter Kutaj,
Liptovské Revúce
Na organizácií tohto podujatia (podotýkam,
že ešte boli prázdniny) sa zúčastnili aj študenti
a absolventi SOŠ poľnohospodárstva a služieb
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na vidieku, Predmestská 82 v Žiline.
Študenti pripravovali pre návštevníkov stánok pre ochutnávku a súťaž ovčích výrobkov.
Pod vedením pedagogického dozoru Ing. Dušana Matušeka a Ing. Eleonóry Boocovej vyzdobili stánok typickými ozdobami, ktoré charakterizovalo dané podujatie – zvonce, valašky,
krčahy, črpáky, ovčie kožušiny. Absolventi našej školy (Pavol Chamaj, Ján Decký, Patrik Chamaj) pomáhali organizátorom súťaže – pripravovali pre strihačov objekt na strihanie oviec,
podávali strihačom ovce a zbierali nastrihanú
vlnu do žochov.
O najchutnejší ovčí výrobok súperili výrobky – čerstvý ovčí hrudkový syr, údený hrudkový
ovčí syr, žinčica, ovčí oštiepok.
Výsledok degustačnej ankety:
1. miesto: Agris Považská Bystrica (údený ovčí syr)
2. miesto: PD Predmier ((údený ovčí syr)
3. miesto: Agrorozkvet Praznov (údený ovčí syr)
Návštevníci mali možnosť anonymne degustovať tieto výrobky, vypísať anketové lístky,
ktoré boli zlosovateľné.
O priazeň návštevníkov súťažili aj syrové
torty. Poradie umiestnenia:
1. miesto: Salaš Udiča
2. miesto: Helenka Grofčíková
3. miesto: Zuzanka Kratochvílová
Návštevníci podujatia si s obrovským záuj-

mom pozreli aj praktické ukážky výroby syrových nití, ktoré predvádzala p. Libuša Decká.
Na tomto krásnom podujatí sa predviedla aj
súťaž koní v záprahu. Furmani so svojimi zverencami súťažili v rôznych disciplínach.
Umiestnenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách:
Slalom s vozom:
1. miesto: Miroslav Šuhaj, kôň Monet
2. miesto: Vladimír Červenec, kôň Kubo
3. miesto: Pavol Černek, kôň Gaštan
Práca s drevom:
1. miesto: Miroslav Šuhaj, kôň Monet
2. miesto: Ondrej Srník, kôň Zoro
3. miesto: Vladimír Červenec, kôň Kubo
Ťažký ťah:
1. miesto: Martin Pochyba, kôň Načo
2. miesto: Miroslav Šuhaj, kôň Monet
3. miesto: Michaela Ižipová, kôň Santos
V súťaži o najkrajšiu ovečku si prvenstvo
odniesla Terezka Decká.
Domáce dolnohričovské kuchárky opäť pripravili pre návštevníkov stovky vynikajúcich
porcií bryndzových halušiek a poľovníci z Poľovníckej spoločnosti Veliká Dolný Hričov navarili kotle gulášu z diviny.
Organizátorom súťaže, účinkujúcim, súťažiacim, študentom a absolventom školy vyslovujeme poďakovanie za pomoc a spoluprácu
na danom podujatí, pretože spojili príjemné
s užitočným, pripravili pre návštevníkov skutočne príjemný deň, ktorí sa ukončil tanečnou
veselicou.
Na záver treba poďakovať aj sponzorom súťaže, ktorí podporili tradičné ovčiarske podujatie.
Tešíme sa na XIV. ročník!
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Nové šľachtiteľské chovy oviec
V tomto roku, na základe žiadostí chovateľov, prebehli uznávacie pokračovania v ďalších rozmnožovacích chovoch oviec. V tomto
príspevku vás chcem oboznámiť s priebehom
týchto uznávacích konaní a aj s novými šľachtiteľskými chovmi.
Ing. Pavol Gúgľava
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
BLAUMONT, S. R. O., BRUNSKÉ 471,
053 21 MARKUŠOVCE
P r i e b e h u z n á v a c i e h o ko n a n i a d ň a
24. 10. 2017
Na uznávacie konanie ŠCH oviec plemena cigája v tomto chove predseda Výberovej komisie
pre chov oviec a kôz pri MPRV delegoval uznávaciu komisiu v tomto zložení:
- predseda Ing. František Bujňák, pracovník
Plemenárskych služieb, Regionálne stredisko Prešov
- Ing. Tomáš Kitz, zootechnik, Agrourbár Hrabušice
- MVDr. Gregor Mikolaj, RVPS Spišská Nová
Ves, tiež chovateľ oviec
Ako administrátor sa konania zúčastnil
Ing. Pavol Gúgľava, rozbor stáda pripravila pracovníčka Plemenárskych služieb, Regionálne
stredisko Prešov, Ing. Ľudmila Gancarčíková
a za chovateľa sa zúčastnil riaditeľ Ing. Jozef
Bujňák.
Charakteristika rozmnožovacieho chovu
Blaumont, s. r. o.
Chov oviec je sústredený na hospodárskom
dvore v Markušovciach. Praktizuje sa pripúšťanie z ruky 1x do roka, so sezónnou produkciou
mlieka. Ustajnenie oviec je zabezpečené v ovčíne na hlbokej podstielke. Prevažnú časť letnej
sezóny sú ovce na pastve v okolí hospodárskeho dvora. Tento rok cez pastevné obdobie boli

bahnice na pasienkoch pri Vojkovciach.
V roku 2014 bol tento chov uznaný za rozmnožovací a plemenárska práca bola zameraná na zvyšovanie mliekovej úžitkovosti, ako aj
zlepšenie reprodukčných ukazovateľov.
Základné stádo je zložené z ôsmych genealogických línií plemenných baranov. Dôslednou
plemenárskou prácou sa výrazne upevnili genetické vlastnosti typické pre plemeno cigája chované v tejto oblasti.
Spoločnosť Blaumont, s. r. o. bola založená
v jeseni v roku 2003. Svoju podnikateľskú činnosť začala vyvíjať na jar v roku 2004, keď prevzala poľnohospodársku pôdu, nehnuteľnosti,
zvieratá a časť manažmentu v danom území po
spoločnosti Agrospiš, s. r. o. Spišská Nová Ves,
hospodárstvo Markušovce. Rozhodujúcou činnosťou je poľnohospodárska prvovýroba na farme v Markušovciach. Obhospodaruje pozemky
v 6 kat. územiach na výmere 1205 ha pôdy.
Skladba rastlinnej výroby zodpovedá schopnosti pôd a miestnym prírodným podmienkam.
Štruktúra RV je zameraná hlavne na zabezpečenie potrieb pre vlastnú ŽV, t.j. na produkciu
krmovín a obilovín. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy za rok 2016 bola 1149,33 ha,
z toho orná pôda– 351,52 ha, z toho pšenica- 124,65 ha, jačmeň– 38,3 ha a krmoviny-188,57 ha.
Celá živočíšna výroba je zameraná predovšetkým na chov HD v beztrhovej produkcií,
pri počte 421 ks, z toho 208 dojčiacich kráv
plemena S, L a CH. Chov oviec začal nakúpením
jahničiek C plemena v počte 213 ks a 59 bahníc
ZV v roku 2007. Od roku 2010 začala v chove KÚ.
Postupným krížením cigájskymi plemennými
baranmi a zvýšenou selekciou na mliekovú úžitkovosť bolo celé stádo vyšľachtené na úroveň
ŠCH na Slovensku. Počet oviec je 522 ks, z toho
bahníc 269 ks. V roku 2014 chov oviec v počte
144 bahníc dostal štatút RCH. Za posledné 4 ro-

Tabuľka č.1.: Výsledky bonitácie za jednotlivé roky v RCH Blaumont, s. r. o.
Rok 2015

Barany
Bahnice
Jarky
Rok 2016

Barany
Bahnice
Jarky
Rok 2017

Barany
Bahnice
Jarky

8

Predčasne
vyradené
1
5
17

Počet pri
bonitácií
8
139
48

Zaradené podľa tried
ER EA EB I II
71000
0 22 74 33 1
5 11 17 11 3

Počet
vyradených
0
9
1

Zaradenie jariek
do matiek (%)

Predčasne
vyradené
1
6
6

Počet pri
bonitácií
11
141
74

Zaradené podľa tried
ER EA EB I II
82100
0 19 73 38 1
20 38 13 2 0

Počet
vyradených
0
10
1

Zaradenie jariek
do matiek (%)

Predčasne
vyradené
1
9
7

Počet pri
bonitácií
12
169
83

Zaradené podľa tried
ER EA EB I II
10 1 1 0 0
19 61 80 5 2
22 28 28 3 2

Počet
vyradených
2
2
0

Zaradenie jariek
do matiek (%)

36,72

56,06

49,70

Plemeno assaf.
ky bol nákup plemenných baranov orientovaný
hlavne na mliekovú úžitkovosť, v triede ER.
Nemalou mierou sa na výsledkoch v ŽV podieľa aj chov hydiny, pričom sa dobre využívajú
ustajňovacie priestory. Od februára do októbra
je 5 turnusov odchovu brojlerov v priemere
28 000 ks/1 turnus.
Chovný cieľ a ďalší smer plemenárskej práce
a) Chovným cieľom je zvyšovanie mliekovej
produkcie a reprodukčných vlastností oviec
na úroveň priemeru ŠCH cigájskeho plemena
b) Zabezpečenie výživy bahníc počas zimného
i pastevného obdobia,/zabezpečiť kvalitnú
pašu/ vychádzajúc z potreby živín stanovenej v závislosti od štádia laktácie a produkcie mlieka.
c) Modernizovať a intenzifikovať chov oviec,
využívať výkonnejší biologický materiál, dojaciu techniku a oplôtkové systémy.
d) Venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu
protinákazových opatrení a neustále
zlepšovať hygienickú úroveň chovu. Zabezpečiť
identifikáciu a registráciu oviec a ich
presunov v zmysle platnej legislatívy.
e) V selekcii upriamiť pozornosť na produkciu
mlieka a plodnosť (prednostný výber jahniat
z viacpočetných vrhov, zvlášť u baránkov)
f) Dôsledne dodržiavať pripúšťací plán
g) Dodržiavať platné veterinárno – hygienické
požiadavky pre výrobu ovčieho mlieka.
Tabuľka č.2.: Zloženie stáda podľa genealogických línií - RCH Blaumont, s. r. o.
Číslo
Názov línie
línie
1535
Vršatec-09
1538
Žembery-09
1540
Turiec-09
2105
Vojin
2118
Sirig
2121
Ogledno
2270
Kamendin
2410
Handel
2426
Rybár
2470
Kamo
2514
Vankoer
3025
Jugat
Spolu za všetky línie

Počet
bahníc
6
7
17
75
8
10
5
5
37
1
8
47
226

Počet
baranov
1
3
2

1
1
1
3
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Záver:
Vzhľadom na vykonanú obhliadku stáda
a výsledky rozboru sa uznávacia komisia rozhodla odporučiť Výberovej komisii pri MPRV
uznať tento chov za šľachtiteľský.
LA TERRA, S. R. O., BEZRUČOVA 15, 058 01
POPRAD - MATEJOVCE
P r i e b e h u z n á v a c i e h o ko n a n i a d ň a
7. 11. 2017
V tomto chove prebehlo uznávacie pokračovanie ŠCH oviec plemena assaf a predseda Výberovej komisie pre chov oviec a kôz pri MPRV
delegoval uznávaciu komisiu v tomto zložení:
- predseda Ing. František Bujňák, pracovník
Plemenárskych služieb, Regionálne stredisko Prešov
- Ing. Tomáš Kitz, zootechnik, Agrourbár Hrabušice
- MVDr. Miloš Pastucha, RVPS Poprad
Ako administrátor sa konania zúčastnil
Ing. Pavol Gúgľava, rozbor stáda pripravila pracovníčka Plemenárskych služieb, Regionálne
stredisko Prešov, Ing. Ľudmila Gancarčíková
a za chovateľa sa zúčastnili konatelia spoločnosti, otec zo synom, Ing. František Lizák
a Ing. Marek Lizák
Charakteristika rozmnožovacieho chovu
LaTerra, s. r. o.
Chov oviec je sústredený na hospodárskom
dvore Hôrka. Pripúšťanie je háremové, 1 x v roku, so sezónnou produkciou mlieka. Ustajnenie
oviec je zabezpečené v ovčine na hlbokej podstielke. Chov oviec je prevažne intenzívny, pastva je v blízkom okolí hospodárskeho dvora.
Základ súčasného stáda oviec tvoria bahnice, ktoré boli nakúpené zo Španielska v roku
2010 v počte 210 ks a 10 ks barany. Kontrola
úžitkovosti sa začala hneď po dovoze týchto
oviec. Keďže sa nepodarilo doviezť s pl. baranmi aj POP, bola kontrola úžitkovosti na úrovni
ÚCH. V roku 2014 boli nakúpené ďalšie 10 ks pl.
barany aj s POP a 20 ks jahničiek. V roku 2016
boli jarky so známym pôvodom uznané do RCH.
Výber jahničiek do ďalšieho chovu bol zameraný hlavne na mliekovú úžitkovosť matky, ako aj
na zlepšenie reprodukčných ukazovateľov. Základné stádo je zložené zo šiestich genealogických línií plemenných baranov.
Spoločnosť LaTerra, s. r. o. vznikla v roku
1996. Nachádza sa v podtatranskom regióne,
v mestskej časti Poprad-Matejovce. Jej hlavnou činnosťou je poľnohospodárska prvovýroba zameraná na rastlinnú a živočíšnu výrobu.
Spoločnosť má aj bioplynovú stanicu. Obhospodaruje pozemky na výmere 667 ha poľnohospodárskej pôdy.
Skladba rastlinnej výroby zodpovedá schopnosti pôd a prírodným podmienkam. Štruktúra
RV je zameraná na produkciu obilovín a krmovín. Obiloviny sa pestujú zhruba na 120 ha,
kukurica na 500 ha a ostatná pôda vo výmere
47 ha sú TTP.
Živočíšna výroba je zameraná na chov oviec
assafského plemena so zameraním na mliekovú
Chov oviec a kôz 4/2017

Tabuľka č. 3: Výsledky bonitácie za jednotlivé roky v stáde LaTerra, s. r. o. Hôrka -Ovčín
Rok 2015 - ÚCH
Stav oviec Počet mat.
ponech. v KÚ a jariek
Bahnice
305
313
Rok 2016 - ÚCH
Stav oviec Počet mat.
ponech. v KÚ a jariek
Bahnice
282
293
Rok 2016 - RCH
Stav oviec
Počet pri
ponech. v KÚ bonitácií
Barany
7
8
Bahnice
0
0
Jarky
91
91

Zaradené podľa tried
ER EA EB I II
16 124 83 38 44

Počet
vyradených
8

Zaradenie jariek
do matiek (%)
23,00

Zaradené podľa tried
ER EA EB I II
12 109 91 32 38

Počet
vyradených
11

Zaradenie jariek
do matiek (%)
0,00

Zaradené podľa tried
ER EA EB I II
06100
00000
7 32 29 18 5

Počet
vyradených
2
0
0

Zaradenie jariek
do matiek (%)
100,00

produkciu v počte 430 bahníc, z toho 183 ks
v RCH a 247 ks v ÚCH. Bahnice boli nakúpené za
účelom dosahovať vysokú mliekovú úžitkovosť
a vysoké prírastky. Toto plemeno sa vyznačuje
svojou rannosťou, čo tiež zavážilo pri nákupe práve týchto oviec. Po adaptácií oviec sa
mlieková úžitkovosť každým rokom zvyšovala
/viď tab. č. 5./ Chov oviec je intenzívny, bahnice sú kŕmené senom, senážou – lucernová
a ďatelinová, obilnou zmeskou a slamou. Cez
pastevné obdobie sa ovce aj pasú na blízkych
pašienkach, vedľa dvora. Jahňatá sa odstavujú
na 7-8 deň po narodení a kŕmené sú mliečnou
nahrážkou ad libitne mliečnym automatom do
hmotnosti cca 20 kg. Zároveň dostávajú seno,
senáž a obilnú zmes.

Tabuľka č. 4: Zloženie stáda podľa genealogických línií - LaTerra, s. r. o. Hôrka -Ovčín

Chovný cieľ a ďalší smer plemenárskej
práce
a) Chovným cieľom je zvyšovanie mliekovej
produkcie a reprodukčných vlastností oviec
na úroveň štandardu oviec assafského plemena /mlieková produkcia 300-400 kg za
laktáciu, plodnosť 160-180%, prírastky
u jahniat 330 g/
b) Zabezpečenie výživy bahníc počas zimného
i pastevného obdobia, vychádzajúc z potreby živín stanovenej v závislosti od štádia
laktácie a produkcie mlieka.
c) Modernizovať a intenzifikovať chov oviec,
využívať dojaciu techniku a oplôtkové systémy. /Realizuje sa rekonštrukcia ovčina s novými ustajňovacími priestormi a prejazdnou
kŕmnou chodbou/

d) Venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu
protinákazových opatrení a neustále
zlepšovať hygienickú úroveň chovu. Zabezpečiť
identifikáciu a registráciu oviec a ich
presunov v zmysle platnej legislatívy.
e) V selekcii upriamiť pozornosť na produkciu
mlieka a plodnosť (prednostný výber jahniat
z viacpočetných vrhov, zvlášť u baránkov)
f) Dôsledne dodržiavať pripúšťací plán
g) Dodržiavať platné veterinárne – hygienické
požiadavky pre výrobu ovčieho mlieka.

Číslo
Názov Počet
Počet
Počet
línie
línie
bahníc baranov baránk.
Neznáme
14
4800
Asistent
40
2
2
4801
Asko
24
1
1
4802
Asos
40
1
4803
Asana
11
1
4804
Asined
32
1
4805
Asita
22
7
Spolu za
183
6
10
všetky línie

14 bahníc bez známej línie boli nakúpené zo
Španielska už pripustené

Záver:
Po vykonanej obhliadke stáda a vzhľadom
výsledky rozboru sa uznávacia komisia rozhodla
odporučiť Výberovej komisii pri MPRV uznať
tento chov za šľachtiteľský.

Komisia La Terra.
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Zvonce, moje zvonce…

Túto úvodnú pieseň si vybral pán Mikuláš
Gigac (po šumiacky Miklóš), zberateľ zvoncov,
muzikant a svojrázna „postavička”, ktorá sa nedá okom prehliadnuť keď ide na štýlovej motorke hore úbočou s modrou prilbou na hlave. Táto
reportáž bude hlavne o ňom, o človeku, ktorý si
nesmierne ctí a uchováva dedičstvo svojich predkov. Keď som chcela dať na úvod šumiacku pieseň
“Pod úbočou, pod tou sivou skalou, veje vietor
horou smerekovou, hučí hora aj Kráľova hoľa,
pod ňou leží Šumiac, dedinôčka moja…“ jeho
odpoveď bola v žiadnom prípade „Pod úbočou“.
To musí byť táto a hneď mi ju zaspieval. „Ja mám
svoje piesne.“ Túto pieseň totiž zložili a spievali
členovia muzikantskej rodiny Tajbošovcov, Michal, Paľo a Mikuláš Tajbošovci, jeho ujovia.
Začnem trošku netradične. Kto by nepoznal
Šumiac, túto horehronskú rázovitú dedinku ležiacu priamo pod majestátnou Kráľovou hoľou?
A kto by nepoznal najznámejšiu pieseň „slovenskú štátnu hymnu“ ozývajúcu sa spod Kráľovej
hole - Na Kráľovej holi, stojí strom zelený, vrch má
naklonený, k tej slovenskej zemi…? V nedávnej
folklórnej televíznej relácii „Zem spieva“ sme si ju
mohli vypočuť v podaní horehronského chorálu
mužov z obcí Šumiac, Telgárt, Vernár a Pohorelá.
Nezameniteľný mocný viachlasný spev v podaní
„Horehronských chlopov“ ocenili ľudia ich postupom do semifinále. A kto by nepoznal verše
básne „Horí ohník, horí na Kráľovej holi. Ktože ho
nákladol? - Dvanásti sokoli.“ od Jána Botta.
„Šumiac, Šumiac, dedinôčka naša…” takto si
ju jej obyvatelia s láskou ospevujú a takéto pomenovanie je aj na obálke monografie od Mikuláša
Rybára a kol. Táto rázovitá dedinka učupená pod
bájnou Kráľovou hoľou očarí históriou, ľudovou
architektúrou, malebnými starými dreveničkami,
folklórom, tradíciami a čistou panenskou prírodou. Dominantou obce je biely kostolík so vzácnym ikonostasom, ktorý dala postaviť Mária

Széchy, grófka Muránskeho panstva (Muránska
Venuša) a ktorý vidieť zďaleka. Pôvodní obyvatelia boli rusínski osadníci. Prišli sem z dnešnej
Zakarpatskej oblasti (Ukrajina), historickej Marmarošskej župy (Rumunsko) a Lemkovskej oblasti
(Poľsko/Ukrajina) v priebehu 14. – 17. storočia.
Dostali pomenovanie Rusnáci, ktoré vyjadruje aj
náboženskú príslušnosť (pravoslávne a gréckokatolícke vierovyznanie). Po pôvodných obyvateľov
zostalo charakteristické nárečie a množstvo slov
v staroslovienčine Ľudia sa aj teraz držia starej
viery a zvykov. Zachovali sa aj pozdravy. Napr.
bežný pozdrav - Slava Isusu Christu! – Slava i vo
viki! (Slava naveky), Christos voskrese! - Voistin
voskrese! (Veľká noc), Christos raždajetsja! - Slavite jeho! (Vianoce).
Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom dobytka
a oviec, spracúvaním dreva, predajom šindľov.
Hlavným zamestnaním bolo pastierstvo, furmanstvo, drevorubačstvo a pálenie dreveného uhlia.
Ak sa povie Horehronie len málokto si tento
kraj predstaví bez pasúcich sa oviec, krásnej prírody, ľudovej piesne, krojov a hlasu zvoncov.
A k Šumiacu patrí neoddeliteľne aj múzeum
zvoncov vyštudovaného lesníka Mikuláša Gigaca.
Keďže aj ja sama mám ku zvoncom osobitý vzťah
a uchovávam si ich ako rodinnú pamiatku, tak ma
lákalo si ísť pozrieť tú zbierku zvoncov. Keď som
cestou z Telgártu prvýkrát navštívila túto malebnú
dedinku (je to ako v tej pesničke, cesta sa tam zatáča) a zazvonila na kovové dvere, domáci pán ma
spoznal podľa článkov a oslovil ma „pani redaktorka“. Vtedy mi skrzla myšlienka o ňom napísať.
Keď som išla robiť túto reportáž pre odborný
časopis, privítal ma so slovami „Vy ste tá pani redaktorka?“ „Nie som“ hovorím, no oslovenie pani
redaktorka mu ostalo. Zostala som počas celého víkendu, aby som „zažila“ na vlastné oči ako
to funguje na salaši, od ranného vstávania, cez
dojenie, vypúšťanie oviec na pašu, výrobu syra,
pasenie. Videla som aj gréckokatolícky pohreb
a rozprávala som sa na cintoríne s matkou, ktorá
prišla o syna. Také bohatstvo slov od obyčajných
dedinských ľudí, ktoré mi zverili som si uchovala
v nahrávkach.
Aký človek je dnes potrebný? „Taký, aký bol a
vždy bude - obyčajný ľudský človek.”
A taký obyčajný ľudský človek, s pokorou v
srdci, ovplývajúci múdrosťou, ktorú dáva sám
život, s hlasom, ktorý vylúdi nádherné staré pie-

Aj na pastierskej palici „kolimage“ sa dá hrať…

Na hre na ďahýli ho naučil starý otec.

Ing. Janka Martincová, PhD.
NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica
Hore do Šumiaca, cesta sa zatáča,
po nej uplakaná šumiačanka kráča,
škovránok jej spieva v rozkvitnutom poli,
ona nič nečuje bo ju hlávka bolí,
koby jej zaspieval šuhaj na Poľane,
hneď sa pousmeje a plakať prestane
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Fotografia z čias minulých.zľava syn Peter, dcéra
Lívia v strede a otec Mikuláš Gigac v tradičnom
kroji (vyrábaný z ovčej vlny- ženský zimný kožúšok a súkenné nohavice „chološne“) pred rodnou dreveničkou .
sne, je aj pán Mikuláš Gigac. Stretnúť sa s takou
živou kronikou šumiackeho ľudu, je veľmi obohajúce a vzácne.
Jeho unikátna zbierka zvoncov z celého sveta
zriadená v starej rodnej dreveničke je najväčšou
zbierkou zvoncov na svete. Je príkladom toho, že
tradicíe si treba ctiť a zachovávať pre ďalšie pokolenie. Každý kto zavíta do tejto dreveničky musí pokľaknúť pred toľkou nádherou. Ťažko sa to
dá opísať slovami. Takéto niečo môže „zrobiť“ (po
šumiacky), len človek s veľkým srdcom, s láskou
a s úctou k svojim predkom.
Ja sama inklinujúca k tradičným hodnotám
som s obdivom pozerala na to nespočetné množstvo zvoncov zavesených na ručne vyrobených
prackách, na kroje, kožúšky, zápästky (typické
pre Šumiac), na staré bačovské náradie, na vzácne storočné husle.Nie je to len o zbierke zvoncov,
ale v tom je ukrytá aj symbolika.
V hale na prízemí sa začína prehliadka, oproti dverám na drevenej tabuľke sú vyryté slová
„Kultúrne dedičstvo mojich predkov zachovám…“.
V troch ďalších miestnostiach návštevníkov upúta vyše 2000 zvoncov z viac ako 300 štátov. Liatych, plechových, drevených, hlinených. Rozmanitých tvarov a zvukov. Malé, veľké, na ovce, na
kravy, na kone. Najstaršie majú aj tristo rokov.
Všetky upevnené na vlastnoručne vyrobenom
remeni, či pracke z kože. Zaujímavé sú aj drevené tabuľky s názvami šumiackych piesní, napr.
„Dedina, dedina, čo si za dedina, Uboče, uboče,
zelenie uboče“…či podobizeň majiteľa zvoncov
z mladých čias. Okrem zvoncov sa tam nachádza aj bačovský riad, gelety na dojenie. V ďalšej
miestnosti sú časti šumiackeho kroja - vyšívané
sukne, ľanové košele, zápästky, kožúšky, všetko ručná práca, bačovské viacprackové opasky,
zdobené pastierske kapsy, ktorých nosenie malo

Typické šumiacke domčeky - „ chyže“.
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Celkový pohľad na zbierku spiežovcov, čo poviete? Nie je to nádhera…

Široké opasky, pastierske kapsy, valašky aj to sa
dá vidieť v múzeu zvoncov.

svoj praktický význam. Tiež sú tam ľudové hudobné nástroje, napr. vzácne starosvetské storočné
husle vykladané drevom z roku 1918, na ktorých
hrala krásna rómska huslistka vo filme Cinka
Panna. Na poschodí je obytná časť pre návštevníkov.
Sediac v strednej miestnosti, kde dominuje už
nepoužívaná stará kachľová pec, 71-ročný Mikuláš Gigac začal rozprávať svoj príbeh o zvoncoch,
o svojom starom otcovi, o tom, aké múdrosti mu
vravel starý otec, čo všetko sa od neho naučil,
spomenul celý bačovský rok na šumiackom salaši, objasnil mi aj význam zvoncov a zaspieval
a zahral na zvonkohre aj krásne staré šumiacke
piesne.
„K dnešnému dňu mám ich viac ako 2000, najstaršie majú aj tristo rokov. Údržba je veľká okolo
toho, všetko treba čistiť, olejovať, kým žijem tak
som tu a opatrujem. Ja som mal len ten um, že
som to zozbieral, podľa mňa by to boli rozpredali
a ja som si pred viac ako 53 rokami zaumienil, že
idem zachrániť tú pastiersku bačovskú tradíciu.“
V zbierke má zvonce z Ruska, Japonska, Číny, Indie, USA, Rakúska a z iných krajín.
Nedalo sa mi neopýtať, ako sa k tejto zberateľskej vášni vlastne dostal. „Keď som šiel na lesnícku školu do Liptovského Hrádku, tak mi starý otec
darovali 2 spiežovce a 4 plechové zvonce. Pritom mi
povedali: „Tieto spiežovce a zvonce si ponahaj, kým
budeš žiť, lebo to sprevádzajú náš rod od nepämati.
Zvonce si šanuj, lebo zvonec je ako človek, hore kde
sa uchycuje na kožu, to je hlava, potom je telo a potom má srdce a pozri, keď zazvoní, každý má iný
hlas, ako my ľudia, každý sme iný. „Tieto zvonce si
aj najviac cením, sú to najvzácnejšie, srdcu blízke,
je to dar od starého otca. Originál jelšavské.“
Keď starý otec Fedor Tajboš, obyčajný dedinský pastier, dával svojmu vnukovi mládencovi
Mikulášovi Gigacovi do daru 6 zvoncov nemohol
tušiť, že o 53 rokov to bude najväčšia zbierka
zvoncov na svete. A ktovie či mladý Mikuláš Gigac
si vtedy uvedomoval, aký významný dar od svojho
starého otca dostal.
Na starkého príkaz nezabudol. „Ako chlapec 10
- ročný som im pomáhal pásť dobytok. Pásli 20-25
kráv a na každej mali zvonec, a ja ako chlapec cez
prázdniny som im pomáhal, a potom mi to celý rok
znelo v ušoch, jak to mali zladené v štvorhlase.“
Z prvej výplaty, keď ešte len praxoval u lesného závodu Červená skala a chodil ako furman,
si kúpil prvé zvonce od Mikuláša Matejku. Tie
zvonce voľakedy boli ich. Starý otec ich z núdze
vymenili za fúru pilín, ktorá bola potrebná na

podstielku pre dobytok. „Ja som sa rozhodol stoj,
čo stoj, že za každú cenu sa tie zvonce musia vrátiť
späť do našej komory. Popri zamestnaní sme s bratom začali gazdovať, mali sme ovečky, dobytok
a zvoncov bolo málo, tak som dopĺňal aby každá
mala dajaký ten cengáč.“
Starý otec ho veľa naučil, vyrábať aj pískať na
píšťalke, divej rasci (ďahýl sa to volá), všetko, čo
chcel znať, či zvonkárstvo, bačovstvo, všetko ho
naučil. „To bol zbehlý človek.“ - konštatuje. Múdrosti, ktoré mu zverili starý otec či starí bačovia
a starenky má popísané v písankách, ktoré nechce nikomu prezradiť. Keď som sa ho opýtala, či si
môžem z tých písaniek dačo odpísať, rezolútne
odmietol a povedal: „Nič nebudeme odpisovať.
Len ukážem.“ A ukázal mi, svoje piesne, ktoré má
zatavené vo fólii s krásne naaranžovanými kvetinovými ornamentmi.
„A jeho to kto naučil?“ „Život. Každého Šumiačana učil život.“
„A zapískate mi?“ „Zapískam aj zahrám.“
A začal na ďahýli hrať a spievať šumiacku pieseň:
„Mal som ja koníčka sivovranoho, od pána cisára
darovanoho, cisár mi ho daroval…
„Krásne. Aj mňa naučíte?“ „Naučím, v auguste.“
„A je aj nejaká typická bačovská pieseň?“
„Starého otca natočili v 50. rokoch Karol Plicka
a Kliment Ondrejka. Pískali na píšťalke a spievali
pieseň, ktorú sám zložili.
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Časť zbierky s liatymi zvoncami - po šumiacky
spiežaky.

Časť zbierky s plechovými zvoncami- okrúhliakmi
používanými najčastejšie na ovce - detail
jenskej piesne. „Keď som ja mal 20 rôčkov, musel
som už buď vojak… ”

„Naj tam ide každý skúsiť na toto tú hoľu,
jak tam vjetrík prefukuje hlavičku moju,
vjetrík vlásky zduchuje, hrad na hlavu bubnuje,
naj tam ide každý skúsiť, jak na holi je,
a tam jesto tej žeruchy, zimnej vody dosť,
keď sa ja raz z nej napijem, zjeu by som aj kosť,
zjeu by som aj kosť koňa nehladujem jak doma,
len mi prines cent slaniny, ženičko moja…
(cent slaniny to je 100 kilo). Je to na nápev vo-

Chodili za ním aj filmári, skladatelia, napr.
zaslúžilý umelec Martin Ťapák, Svetozár Stračina,
Karol Plicka či Kliment Ondrejka. Práve na Horehroní v okolí Šumiaca, Telgártu sa natáčali filmy
Málka, Nevesta hôľ aj Pacho hybský zbojník, či
legendárny film Zem spieva, v ktorých učinkujú
okrem hercov aj prostí ľudia so svojím nezameniteľným folklórom. Viliam Ján Gruska, scénarista a choreograf v Lúčnici naštudoval scénické
pásmo Poéma o ovciach a zvoncoch - Pocta Mikulášovi Gigacovi.
Pán Mikuláš Gigac mi toho veľa povedal. Hovorím mu: „Toľko múdrostí, čo ste mi povedali, to
je na knihu” … „To som toľko nikomu nepovedal,
čo Vám, pani redaktorka.”
A na záver sa ho pýtam, či by sa s tým všetkým
dokázal aj rozlúčiť. Ako mi jedna pani zapísala do
kroniky: „Pán Gigac, toto nie je Vaše bohatstvo,
ale bohatstvo slovenského národa. Želal by som
si, aby to tu zostalo na Šumiaci, bodaj by.” Je
predpoklad, že jeho želanie sa splní, vnučky Barborka a Stelka kráčajú v šľapajách starého otca.
Rodinná muzikantská tradícia Gigacovcov má tak

Ovce na paši pod Kráľovou hoľou, v pozadí Kráľova skala.

Čerstvo nadojené mlieko v putere…starý tradičný spôsob čistenia mlieka.
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svojich pokračovateľov a dedí sa z pokolenia na
pokolenie. Syn Peter sa venuje chovu oviec, ale
takisto vie hrať na viacerých hudobných nástrojoch, dcéra Lívia je členkou folklórneho súboru
Šumiačan, vnučka Barborka hrá už na zvonkohre,
čo jej spravil starý otec a Stelka „ musí ešte trošku
„ podrosnúť”, no tiež má zlato v hrdle.
Druhý deň, v nedeľu som vstávala skoro ráno,
aby som skratkou cez cintorín za ranného brieždenia po kľukatej ceste s očarujúcimi malebnými
dreveničkami so šindľovými strechami (po šumiacky chyžami, kde bývala chudoba a kde ľudí
vyháňali bičom „na pánske“) dobehla na salaš
a stihla ranné dojenie.
Na salaši, rovno pod Kráľovou hoľou v krásnom prostredí hospodária otec so synom, hlavne
syn Peter Gigac, jablko, čo nepadlo ďaleko od
stromu. „Hospodárime roky rokúce, stále, mali
sme to doma, mali sme 30 - 70 oviec v 4 -5 maštaliach aj dobytok. Teraz sme tu 10. rok, povedal som
otcovi: „Buď postavme niečo veľké, hoc aj mimo,
lebo v dedine sa nedá hospodáriť, teraz chce mať
každý kľud. Postupne sme si to zmechanizovali,
bez mechanizácie by som zahynul. Predtým tu bol
družstevný ovčín pre 700 oviec, syráreň veľká, ešte
sú tu staré základy, taký veľký ovčín tu bol ”, no
ako väčšina družstiev aj toto postihol krutý osud
„čo nerozobrali družstevníci, rozkradli cigáni.“
Dnes tu stojí nanovo salaš, o ktorý sa dňom
i nocou stará Peter Gigac, ktorému je salaš nadovšetko srdcovkou. Spája sa tu tradícia, folklór,
zdravý sedliacky rozum, ktoré reprezentuje otec
Mikuláš Gigac a mladú krv, myšlienky a inovatívnosť, vnáša jeho syn Peter. Inovatívnosť sa prejavuje aj v investícii do technologických zariadení,
majú všetko potrebné vybavenie od moderného
traktora, cez stroje na výrobu krmovín, vrátane
obaľovačky silážnych balíkov, až po štiepkovač
na čistenie pasienkov od náletových drevín. Ako
hovorí :“Bez mechanizácie by som zahynul.“ Keďže dorobiť seno v nadmorskej výške 950 m je
z poveternostných podmienok veľmi obtiažne,
orientujú sa na výrobu balíkovanej bielkovinovej siláže. S úsmevom hovorí: „Tu je 12 mesiacov
zima a ostatné je leto.” Novinkou z hľadiska kŕmenia je tzv. rozdružovač balíkov, určený na rezanie balíkov slamy, sena a senáže. „ To musíte
vidieť ” a naštartoval traktor, balík sena naložil
do rozdružovača balíkov a so strojom prišiel do
maštale, kde po celej dĺžke kŕmnej chodby rozdelil balík sena na menšie časti. Krmivo je možné

Mikuláš Gigac pri pasení oviec pod Kráľovou hoľou so Zahrajom, ktorý rozumel po maďarsky aj
po šumiacky.

Ženská časť rodiny Gigacovcov- dcéra Lívia, vnučky Stelka a Barborka a manželka Katarína vo sviatočnom šumiackom kroji pri jarnom svätení paše.

usmerňovať aj pomocou otočnej výfukovej koncovky, priamo so strojom nafúka krmivo do rebrín
v maštali. „Je to úplná novinka a veľmi mi to uľahčí prácu. Ručne musím navidlovať 3 balíky denne,
to je zaberák na kríže. Je to veľmi dobrá vec, lebo
ovce zužitkujú drobnejšie porezanú hmotu.“ - pochvaľuje si Peter Gigac.
Hospodáriť v takých tvrdých podmienkach
to asi nie je ľahké. „Najväčší problém je len a len
v ľuďoch, zohnať niekoho súceho, to je priam nemožné. Pritom je tu plno takých, čo by mohli robiť,
no ľudia sa už odnaučili robiť. Tu musí mať človek
„KristovoBohovo nervy“ - aj takéto slová patria ku
koloritu drsného života na salaši. O tom, že je to
náročná práca a človek sa tomu musí úplne oddať
a často si musí odoprieť výlety, či dovolenky, vie
Peter Gigac svoje. „Toto je nápor na psychiku, toto
by každý nevydržal. Ako hovorí: „Poľnohospodárstvo je drahý koníček takto v malom, ako to my robíme. Hospodáriť v nadmorskej výške 950 m je úplne iné než na rovine, ešte k vám príde vlk, medveď,
rys, je tu ťažký život.“
Ako sa v jednej šumiackej pesničke spieva, že
šumiacka dedina je stále veselá a aj jeho humor
je príslovečný a na otázku či má nejakých pomocníkov, odpovededal: „Old Shatterhand neprišiel
a Winnetou je tu.“ „Tak humor Vás, Peter nepúšťa!“ „Ani ma nesmie, lebo bez humoru by som to tu
nevydržal a zakvačil by som sa na dáku liesku, ináč
sa to tu nedá.“(úsmev) Zaujímavé je, že majiteľ
dáva netradičné mená ako narodeným jahňatám
tak aj pastierskym psom. Keď naša reprezentantka Veronika Zuzulová vyhrala MS v slalome, prvé
narodené jahňa dostalo meno Zuzulová, capko
narodený na Štedrý deň počúva na meno Adam
Šangala, pastiersky pes - ruský čuvač, je Taras

Pasúce sa ovečky na lúke za dedinou , v popredí
kostolík a časť dediny Šumiac.

Rozdružovač balíkov používaný pri kŕmenie oviec
a štiepkovač na čistenie pasienkov od náletových
drevín.

Buľba. Ich obľúbený pes sa volal „Zahraj“, podľa
toho, k čomu majú Gigacovci najkrajší vzťah.
Vzťah k poľnohospodárstvu má vštepený od
malička, má ho v krvi, už ako prvák na základnej
škole kosil kosou, chovali kravy a 5-6 oviec. Teraz chovajú 300 oviec plemien lacaune, cigaja,
východofrízska ovca, zošľachtená valaška a 12
raciek to len pre okrasu, z toho 120 doja. Tradične spracované mlieko v podobe ovčieho syra,
oštiepkov, či bryndze používajú len pre vlastnú
potrebu. Na margo celého Mikuláš Gigac, ako
skúsený pastier všímajúci si zákonitosti prírody,
objasňuje: „U nás po Jánovi, keď prestane jahoda
kvitnúť už je po syre, keď šípka a jahoda odkvitnú,
je po dojivosti“ a ako hovorí, Hoľa nie je na mlieko, ale na mäso.“ Sústreďujú sa hlavne na vypásanie horských lúk a pasienkov a udržanie druhovej pestrosti. Veď poľnohospodárstvo nie je len
o „biznise“ ale najmä o krajinotvorbe.
Strávila som na salaši celý deň vrátane ranného dojenia, vypúšťania na pašu, výroby syra
a pasenia. Presvedčila som sa, že keby mal deň
aj 48 hodín, tak je to „furt” málo. Tých, čo majú
radi svoje pohodlie by naisto odstrašilo ranné
vstávanie, v zime často aj celonočné bdenie a každodenná drina.
Oslovila som staršieho pána, Jána Černáka,
ktorý aj vo vysokom veku chodí pásť ovce a s
radosťou mi povedal pár slov. „Teraz na starobu pasiem, sprvu som šiel kuMiklóšovi Gigacovi
keď som mal 77 rokov, a teraz mám 84 rokov. Do
80 rokov som ešte chodil s Mikulášom na Kráľovu
hoľu pásť.“ Nedalo mi sa ho neopýtať, čím to je,
že v takom vysokom veku je pri takom dobrom
zdraví. Či je to tým, že pod Kráľovou hoľou sa rodia chlapi hôrni a zocelení? „ Ja som sa celý život
držal, je tu tvrdý život, no je tu nádhera žiť. Gigacovci si zaslúžia pochvalu, klobúk dolu, to je dennodenná drina, ľudia im to závidia, no niet čo závidieť. Kto chce pracovať treba mu pomôcť, z toho
hľadiska ja to robím, že sú v tiesni a tak sa snažím
im pomáhať a potom som dosť zdatný.“ Prosté,
ale úprimné slová pastiera chytajú za srdce a hovoria za všetko.
Pán Mikuláš Gigac ešte aj teraz chodí pásť na
Kráľovu hoľu, aby udržiaval chotár tak ako jeho
predkovia. S nostalgiou, si spomína na časy, keď
na Šumiaci po holiach, ťažko prístupných stráňach bolo počuť cvengot zvoncov. S kritickým
roztrpčením jemu vlastným dodáva: „Tu boli 4 salaše s 3 000 ovcami a spásala sa celá Kráľova hoľa
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a dnes tam chodím len ja. Každý rok tam chodím
a jak mi dá Pán Boh zdravie, tak tam pujdem aj
tento rok“, a ako hovorí, „ nie je tam vše pekne,
keď príde hmla, tak vidíte 2-3 ovce okolo seba, zato sú veľké zvonce, aby som vedel, že stádo mám
tu.“ objasňuje mi Mikuláš Gigac.
Mladý Peter Gigac, má ešte veľké plány do
budúcna a chce využiť ovčí hnoj na peletovanie
a urobiť pre turistov, ktorí sa tu zastavujú cestou na Kráľovu hoľu prístrešok, aby zažili a lepšie
spoznali o čom robota na salaši naozaj je. A keď
im ešte zahrá na zvoncoch, fujare, gajdách, ústnej harmonike, base alebo drumbli, tak sa prenesú do dávnych čias, keď toto všetko na salaši
bačovia ovládali a salaš mal cveng.

Začali sme pesničkou a skončíme pesničkou.
Tam kde zvonce zvonia, kde dedina vonia
tam dedina Šumiac, srdce Horehronia
z jednej strany hoľe, z druhej rudohorie
ťažko sa tu žije, tvrdo sa tu orie
uhľari, valasi, rubári, sedliaci
pracovitie ľude, žijú na Šumiaci
usilovní v práci, dobrú vôľu majú
s pjesničkou sa rodia, s pjesňou zomierajú
s pjesničkou sa rodia, s pjesňou zomierajú.
Život s rokmi plynie, všetko sa pominie, len šumiacka pieseň, nikdaj nezahynie…

Pomaly tradičné salašníctvo na Slovensku zaniká, nemali by sme dopustiť aby zaniklo navždy. Aj
vďaka takýmto ľuďom ako sú Gigacovci dávna krása nezanikne.
Cor cordi…
„Všetko je od Boha čo človek dokáže. Kým človek žije, tak sa musí kývať ”- slová Mikuláša Gigaca nepotrebujú žiadny komentár.
„Nikomu nezáviď, ale každého obdivuj“ - múdrosť starého otca.
pozn: skrátená verzia uverejnená v odbornom
časopise Slovenský CHOV, č. 7-8/2017
Foto: archív rodiny Gigacovcov, autorka článku

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Novozaložené genealogické línie
plemenných baranov v r. 2017 – článok
doplnený s prílohou
V zmysle uznesenia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK (ďalej len „ŠR“) z 29. 4. 2009 pokračoval
aj v r. 2017 výber zakladateľov nových genealogických línií plemenných baranov našich národných plemien oviec. Vzhľadom na to, že podrobnosti o potrebe a systéme zakladania nových
línií u plemien zošľachtená valaška a cigája publikoval doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. a kol.
v časopise Chov oviec a kôz číslo 3/2009, nebudem túto tému ďalej rozoberať. V r. 2017 bola
založená len jedna nová línia plemena zošľachtená valaška z chovu NOFA, Ing. Norbert Fassinger (bližšie údaje v prílohe).
Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku
Viac sa chcem venovať plemenu valaška
(pôvodná valaška). Pri revitalizácii tohto nášho národného plemena boli stanovené dva základné postupy - nákupom plemenného materiálu zo zahraničia, prevažne z Českej republiky
a Nemecka (nie je bez zaujímavosti, že populácie oviec pôvodnej valašky v týchto krajinách
sú väčšinou potomkovia oviec zo Slovenska
vyvezené do zahraničia začiatkom 90-tych rokov minulého storočia) a výberom fenotypovo
vyhovujúcich jedincov z existujúcej populácie
zošľachtenej valašky. Výhodou druhého postupu je vyššia rôznorodosť (farebné rázy, typy
rohatosti), nevýhodou nutnosť prísnej pozitív-

nej selekcie potomstva. Týmto spôsobom bolo
založených niekoľko stád pôvodnej valašky. Na
základe návrhu ŠR a posúdením členmi Výberovej komisie pre chov oviec a kôz pri MPRV SR
(ďalej len „VK“) využívame aj možnosť preklasifikovania baranov plemena
ZV 100 na V 100. Tohto roku sme tak preklasifikovali barana čierneho farebného rázu z PD
Liptovské Hole Kvačany.
Na zasadnutí Klubu chovateľov pôvodnej valašky (ďalej len „KCHPV“) 8. 12. 2016 v Oščadnici bola prerokovaná potreba vytvorenia nových
genealogických línií baranov valaška (pôvodná valaška) a menovaná pracovná skupina na
prípravu návrhu kandidátov na zakladateľov
nových línií. Po posúdení zvierat členmi VK na
nákupnom trhu, pri ktorom sa kládol dôraz na

exteriér, sortiment a charakter vlny, pomer dĺžky podsady a pesíka, farebný ráz, typ rohatosti,
členovia KCHPV na zasadnutí klubu 24. 6. 2017
v Oravskej Polhore poverili svojho predsedu
doc. Ing. Karola Kočíka, PhD. poslaním návrhu
na ŠR o uznanie nových línií. Žiadosti poslali aj
chovatelia baranov individuálne, pričom mali
zaužívanú možnosť pomenovať novú líniu podľa vlastného uváženia. Žiadosti boli doručené
a ŠR schválené. Bližšie informácie o zakladateľoch nových línií sú uvedené v prílohe.
Problematika tvorby nových genealogických línií sa bude riešiť aj u nového národného
plemena oviec „slovenská dojná ovca“, oficiálne uznaného 26. 5. 2017 v Trenčianskej Teplej.
Bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí ŠR.
Na záver možno skonštatovať, že rozhodnutie tvorby nových línií plemenných baranov bolo správne. Na základe analýzy výsledkov línií
uznaných v r. 2009 (bola publikovaná v časopise Chov oviec a kôz č. 4/2016), niektoré línie
sa síce „neujali“, ale väčšina prispela ku genetickému pokroku našich chovov oviec. Aj to je
cesta k ochrane genofondu našich národných
plemien.

Príloha - zakladatelia nových línií plemenných baranov v roku 2017
Chovateľ
NOFA, Ing. N. Fassinger
PD Liptovské Hole Kvačany
RD "Veľká Rača" Oščadnica
GRANELAM a.s., Ostrov
SHR Vladimír Magna
SHR Vladimír Magna
Chov oviec a kôz 4/2017

Plemeno

Číslo CEHZ

Dat. nar.

ZV 100
V 100
V 100
V 100
V 100
V 100

SK 2884438
SK 2363000
SK 2696232
SK 2577430
SK 2898584
SK 2898585

9.3.2016
12.1.2016
26.1.2016
4.4.2015
31.1.2016
27.1.2016

Pôvodná línia
názov
číslo
STAD
2737/6
SENIOR
2463/6
KRIVÁŇ-09
1345/6
JURAS
7701/5
SOLAN
7708/6
SOLAN
7708/6

Nová línia
názov
číslo
NOFA
1352/6
BOROVEN
7714/6
KYSUČAN
7715/6
JERGUŠ
7718/5
VEPOR
7716/6
VLADÁR
7717/6
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Občianske združenie DOBRÝ PASTIER
„Ak sa vylieči duša, telo sa dá ľahko do poriadku“
Je to Božie dielo, ktoré v Kláštore pod Znievom vzniklo. Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Je to dôkaz toho, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Ak
človek využije všetky svoje dary, ktoré mu Boh dá a nebojí sa ísť ťažkou cestou, plný dôvery, tak mu
Boh požehná. Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, ktorí si nevážili to, čo mali, a museli to žiaľ stratiť, aby to znova našli.
Zrod myšlienky
Otec Vladimír Maslák začal realizovať myšlienku pomoci núdznym ešte počas pôsobenia
vo farnosti Koš. V tejto obci pôsobil v resocializačnom zariadení Provital. V priebehu roku
2007 však prichýlil otec Vladimír na farský úrad
v Koši asi desiatich mužov, ktorí museli opustiť
resocializačné zariadenie v obci. Farské priestory nemohli však dlho slúžiť na tieto účely a tak
sa otec Maslák obzeral po budove, v ktorej by
mohol naplno realizovať túžbu a myšlienku,
ktorú dlho v sebe nosil – pomáhať slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu,
k druhým. Na tejto ceste hľadania priestorov
otcovi Maslákovi pomohli viacerí dobrodinci,

jedným z nich bol zosnulý a vážený Mons. Rudolf
Baláž. Budova, ktorá v súčasnosti už slúži ako
domov pre týchto ľudí, je budova nie hocijaká,
budova s hlbokým kresťanským základom, postavená na modlitbách, prácach a obetách mnohých rehoľných spoločenstiev už od 11.storočia
(premonštrátov, benediktínov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide o premonštrátsky kláštor
Panny Márie v Kláštore pod Znievom. V pätnásť
rokov nepoužívaných starých priestoroch kláštora sa diali zázraky – nebola funkčná elektrika, kúrenie, žiadne sociálne zariadenie, dnes
je celá budova obývaná, vykúrená, využitá do
posledného kútika a všetko svojpomocne a s Božou pomocou.

Volanie o pomoc
Koncom roku 2017 žije v zariadení Dobrý Pastier 400 osôb (prevažne mužov, ženy sú
v osobitnom zariadení mimo obce). Do tohoto
počtu nie sú započítaní tí, ktorí o pomoc za tie
roky žiadali a po čase na vlastnú žiadosť odišli,
ani tí, ktorí nás predišli do večnosti, či tí, ktorí
sa s Božou pomocou osamostatnili a pracujú.
Teda ľudských osudov už bolo neúrekom.
Žiť prítomnosť, poučiť sa z minulosti
Muži, ktorí žiadajú o pomoc, majú za sebou
zložitú minulosť (rozbité rodiny, alkoholizmus,
stratu rodinného zázemia, zlý zdravotný stav,
aj nezodpovednosť). Táto skutočnosť dohnala
mnohých na okraj spoločnosti. Ľudia k nám prichádzajú bez osobných dokladov, často v zlom
psychickom stave, špinaví, so zápachom, niektorí akoby už ani neexistovali. “ Avšak zásada
otca Vladimíra je: minulosť nechať za bránami
zariadenia a žiť prítomnosť. V našom útulku ni-

kdy neposudzujeme človeka podľa toho, aký bol
alebo čo spravil, či prečo je tu. Na každého máme rovnaký meter. Je to človek, je to Boží tvor
a potrebuje pomoc. To predtým nech súdi Boh,“
povedal aj jeden z pracovných terapeutov, pán
František.
Práca a modlitba
Nezastupiteľné miesto v živote tejto komunity má modlitba a práca, sú to dva piliere, na
ktorých stojí komunita.
Vlastný príklad
Otec Vladimír Maslák sa nevyhýba žiadnej
práci, či už je to dojenie, či práca na stavbe, zásobovanie potravinami a samozrejme duchovná
služba. Hovorí, že len vlastný príklad pritiahne
ľudí k Ježišovi.
Pracovný tím
Sociálne služby zabezpečujú sociální pracovníci, pracovní terapeuti, zdravotné sestry,
ošetrovateľky, pomocní pracovníci. Veľkým prínosom sú dobrovoľníci zo Slovenska a zahraničia (Eurowaits), študenti, absolventi seminárov.
Medzi pracovníkmi sú laici aj zasvätené osoby
(sestry Božského Vykupiteľa a sestry Sv. Vincenta).

„Vložím do vás nové srdce…”
Otec Vladimír tvrdí, že najmilší sú mu tí,
ktorí sú v útulku najdlhšie. Môže povedať, že
sú z nich iní ľudia. Opäť si pestujú kontrolu nad
sebou a budujú nanovo vzťahy so svojimi blízkymi. Teraz sa na nich už dá spoľahnúť. Za každým
jedným človekom vidím osud, o ktorý má zmysel
bojovať“. I napriek tomu, že v tomto útulku sa
križujú zložité životné osudy ľudí, ich bolesti,
starosti či kríže, ľudia z ulice u nás našli svoj domov, závislí našli prijatie, chorí uzdravenie, osamelí spoločnosť.
Poslední budú prvými…
Faktom je, že spoločnosť sa na týchto ľudí
pozerá (niekedy aj právom) veľmi kriticky.,Ja by
som za nich dal aj vlastný život, pre mňa sú silnými osobnosťami“, hovorí otec Vladimír. Ľudia
sa niekedy nachádzajú v takej tiesni, že o tom
nemáme ani predstavu. Dostať sa alebo aspoň
nakuknúť do naozajstnej núdze človeka a vedieť mu pomôcť, je nenahraditeľný pocit. Ľudia
so závislosťou majú dosť vlastného trápenia,
potrebujú niekoho, kto im pomôže niesť ťažký
kríž a zapojiť sa do bežného života, potrebujú
zamestnanie aj domov. Matka Tereza raz povedala, že ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, nás
zároveň aj obohacujú.

Pravidlá písané aj nepísané
Žiaden alkohol, to je u nás jedno z najdôležitejších pravidiel. To druhé hovorí o tom, že
každý, kto k nám príde, musí pracovať. Muži
sú zadelení počas terapie pri varení, pri praní, pri žehlení, upratovaní aj pri stavebných,
tesárskych či klampiarskych prácach, pri práci
v hospodárstve. Každý, kto je zdravý, pridáva
ruku k dielu. Muži aj ženy si podľa výšky svojich príjmov hradia svoj pobyt v zariadení.
Zvyšná suma peňazí je im odkladaná na účet.
Z tohto účtu sa im potom splácajú dlhy, najčastejšie zanedbané výživné a iné pohľadávky,
zostatok sa ukladá ako šetrenie.
Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier
položí svoj život za ovce.
Chov hospodárskych zvierat sa realizuje
na troch farmách a to Kláštor pod Znievom,
Polerieka a Borcová. Na jednotlivých farmách
sa realizuje chov hovädzieho dobytka, chov
oviec, chov kôz, chov ošípaných a chov koní.
Ako hovorí otec Vladimír chov hospodárskych
zvierat je výbornou pracovnou terapiou, pretože sa pracuje so živým materiálom. Chov
oviec a kôz sa vykonáva tak ako na klasickom
salaši. Celá produkcia sa využíva pre vlastnú
spotrebu.

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nové šľachtiteľské chovy kôz
Vážení čitatelia. V roku 2017 boli v mojom
pracovnom obvode vykonané uznávacie pokračovania v dvoch rozmnožovacích chovoch
kôz plemien anglonúbijská koza a kašmírska
koza. S týmito chovmi vás chcem v tomto príspevku oboznámiť.
Ing. Pavol Gúgľava
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
SHAHEEN’S ANGLONUBIANGOATS,
930 52 POTÔNSKE LÚKY 138
Priebeh uznávacieho konania dňa
25. 10. 2017
Na uznávacie pokračovanie RCH kôz plemena anglonúbijská koza v tomto chove predseda Výberovej komisie pre chov oviec a kôz pri
MPRV Ing. Július Šutý delegoval uznávaciu komisiu v tomto zložení:
- predseda Ing. Kamil Šulko, Plemenárske
služby SR, Regionálne stredisko Trnava Ing. Ľudovít Kecskés, Plemenárske služby
SR, Regionálne stredisko Dunajská Streda
- MVDr. Szilárd Csölle, za RVPS Dunajská
Streda
Veková štruktúra stáda:
Počet
Počet
Vek (rok)
kôz
kozičiek
5
1
4
1
3
1
1
3
0
0
Líniové zloženie stáda:
Názov línie
CCHIEF
WILD WIND
DANDY LEGEND
DIPLOMAT
SARHARIAZ
Spolu:

Počet
capov

2

Počet kôz
3
1
1
1
6

Komisia v Potônskych Lúkach.
Konania sa ako administrátor zúčastnil
Ing. Pavol Gúgľava, rozbor stáda pripravil
Ing. Ľudovít Kecskés a samozrejme prítomná
bola aj majiteľka chovu pani Alexandra Reitsamer – Gustafik.
Zloženie stáda a charakteristika chovu:
Pani Alexandra si rozmnožovací chov anglonúbijských kôz založila v roku 2015. Stádo sa
nachádza v katastri obce Potônske Lúky, okres
Dunajská Streda. Zvieratá pochádzajú z importu, aj zo slovenských šľachtiteľských chovov.
Majiteľka hospodári na výmere približne 0,5 ha
Počet kozičiek
1

Počet capov
1

2

1

3

2

pôdy. Zvieratá sú ustajnené v novej murovanej maštali a celoročne majú j dispozícii výbeh. Dojenie je strojové. Výživa je celoročne
zabezpečená konzervovanými objemovými aj
jadrovými krmivami, ktoré chovateľka nakupuje. Výkon kontroly úžitkovosti zabezpečujú
Plemenárske služby SR, Regionálne stredisko
Dunajská Streda.
Chovateľský cieľ a ďalší zámer
plemenárskej práce
Chovateľský cieľ je dosiahnutie ročnej produkcie mlieka nad 1000 l od jednej kozy za normovanú laktáciu, plodnosť na úrovni 200% a priemerný denný prírastok kozliat na úrovni 200 – 210 g.
Predpokladaný stav dospelých kôz by sa mal pohybovať do 15 ks, s cieľom produkovať na predaj
plemenné capky aj plemenné kozičky.
Záver:
Stádo kôz bolo vo veľmi dobrom kondičnom
a zdravotnom stave.

Rast produkcie ovčieho mäsa v EÚ pokračuje
Čistá produkcia sa v prvej polovici roku 2017
podstatne zvýšila o 4,3 % (+ 19 500 ton), a to vo
všetkých krajinách EÚ. Polovicu tohto nárastu je
možné pripísať Spojenému kráľovstvu. Porážky v írsku, Rumunsku a Nemecku sa zvýšili o 14, 6 a 9 %.
V prvých 7 mesiacoch roku 2017 sa vývoz živých
zvierat z EÚ zvýšil o takmer 8 % napriek zastaveniu zásielok z Rumunska do Jordánska počas prvých troch mesiacov roku 2017. Obchod so živými
zvieratami je obmedzený na niekoľkých vývozcov
a dovozcov. V roku 2016 predstavovali Rumunsko a
Španielsko 93 % celkového vývozu živých zvierat,
a Líbya, Jordánsko, Izrael a Libanon predstavovali
16

štyri hlavné vývozné destinácie (95 %). Vývoz živých
zvierat by sa preto mohol v roku 2017 ešte zvýšiť o
ďalších 5 %.
Po vynikajúcom prvom štvrťroku pokračuje vývoz
ovčieho a kozieho mäsa oveľa lepšie, než sa očakávalo, aj keď je stále na relatívne nízkych úrovniach.
Za prvých sedem mesiacov roku 2017 bol zaznamenaný nárast o 105 %. Mimoriadne dobre si oproti
minulému roku počína export do Hongkongu. V roku 2017 sa očakáva celkové zvýšenie vývozu o 75 %
(alebo+ 14 000 ton).
Ceny sa vracajú na úroveň predchádzajúcich
rokov. Po nízkej úrovni na začiatku roka 2017 a vy-

sokých cenách v júni a júli pomaly klesajú ceny ťažkých jahniat na priemernú úroveň 490 Eur/100 kg v
posledných mesiacoch. Ceny jatočné opracovaných
tiel jahniat mali klesajúcu tendenciu, až do polovice
marca dosiahli podpriemernú úroveň 500 Eur/100
kg. S rastom vývozu mäsa a poklesom dovozu sa očakáva, že na trhu EÚ bude k dispozícii menej ovčieho
mäsa. V dôsledku toho by sa spotreba na obyvateľa v
EÚ mohla v roku 2017 znížiť o 1,5 %, ale v roku 2018
by sa opäť vyrovnala vďaka prispôsobeniam vo výrobe a dovoze.
ZDROJ: EK
MALVÍNA GONDOVÁ
Chov oviec a kôz 4/2017

Alexandra Reitsamer - Gustafik.

Farmári z LAZ VEGAS.

Všetci členovia uznávacej komisie sa vyjadrili za udelenie štatútu šľachtiteľského chovu
tomuto RCH kôz.
ORDER, S. R. O., PRI RAJČIANKE 49, 010 01
ŽILINA, FARMA LAZ VEGAS, SENOHRAD 213
Priebeh uznávacieho konania dňa
2. 11. 2017
Predseda Výberovej komisie pre chov oviec
a kôz pri MPRV na uznávacie pokračovanie RCH
kôz plemena anglonúbijská koza v tomto chove
delegoval uznávaciu komisiu v tomto zložení:
- predsedkyňa Ing. Zuzana Kučerová, Plemenárske služby SR, Regionálne stredisko
Banská Bystrica
- Ing. Július Šutý, ZCHOK na Slovensku
- MVDr. Pavol Polahár, za RVPS Zvolen
Ako administrátor sa konania zúčastnil
Ing. Pavol Gúgľava, rozbor stáda pripravila
MVDr. Katarína Nemeskűrthyová a za chovateľa
bol prítomný vedúci farmy pán Slavomír Vidhold.
Pretože je to prvé stádo tohto plemena,
uvádzam aj charakteristiku plemena:
Plemeno patrí do skupiny stredoázijských
kašmírových plemien. Vo väčších počtoch sa
chová prevažne v Kašmíre, Indii, Tibete, Kirgizsku, Afganistane a Mongolsku. Sú rozšírené
v západnej Európe a Oceánii, odkiaľ sa uskutočnil dovoz na Slovensko. Plemeno je malého teVýsledky reprodukcie stáda:
Počet
Počet
Obdobie
prip.
okotených
2015/16
4
3
2014/15
4
4

Líniové zloženie stáda:
Názov línie
Počet kôz
MALCOLM
KASEY
6
Spolu:
6
Výsledky reprodukcie stáda:
Počet
Počet
Obdobie
prip.
okotených
2016/17
6
6

Počet capov
1

Počet capkov
5

5

1

5

Počet
Oplodnenie
narod. kozl.
%
10
100,0

lesného rámca, obe pohlavia rohaté, k plemenným znakom patria dlhé zvislé, široké uši. Živá
hmotnosť kôz 35-45 kg, capov 55-60 kg. Výška
na kohútiku u capov 65-70 cm, kôz 55-60 cm.
Husté rúno je tvorené polopesíkmi s jemnosťou
35-50 mm a podsadou – mohérom s jemnosťou 7-20 mm, v priemere 13,5-18,5 mm, ktorá
sa vyčesáva. Farba srsti je biela alebo čierna.
Preferovaná je biela farba kašmíru. Plodnosť
140-160 %, produkcia kašmíru kôz 200-400 g,
u capov 500 g a viac, dĺžka srsti 5-7 cm u kôz.
Zloženie stáda a charakteristika chovu:
Stádo sa nachádza v katastri obce Senohrad, časť Poloma, okres Krupina. Zvieratá
boli nakúpené v roku 2015 v Českej republike
v počte 1 ks plemenný cap, narodený v roku
2015 a 6 ks plemenných kôz narodených v roku 2014. V stáde je aj 5 kozičiek a 5 capkov na-

Počet
Oplodnenie
Plodnosť %
narod. kozl.
%
5
75,0
125,0
8
100,0
200,0

Výsledky kontroly úžitkovosti prepočítané na 3 laktáciu
mlieko v l
tuk v kg
%
bielkoviny v kg
Rok 2016
823,12
33,42
4,11
33,84
Rok 2015
729,36
30,39
4,20
28,35

%
4,09
3,88

Priemerné hodnoty za ŠCH plemena BKK v SZCH za rok 2016
mlieko v l
tuk v kg
%
bielkoviny v kg
%
834,6
38,4
4,63
31,1
3,73
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Počet kozičiek
5

Plodnosť
na okotenú %
166,7
200,0

laktóza v kg
35,78
32,09

laktóza v kg
36,5

%
4,35
4,40

%
4,36

Plodnosť
%
166,7

Plodnosť
na okotenú %
166,7

rodených v roku 2017. Farma hospodári na výmere 11 ha lúk a pasienkov. Okrem chovu kôz
sa chovateľ venuje aj chovu hovädzieho dobytka s mäsovým úžitkovým zameraním. Zvieratá sú po celý rok v oplôtkoch s dostatkom
pastvy, v oplôtkoch sú vybudované prístrešky.
V zimnom období sú zvieratá prikrmované kvalitným senom. Pripúšťať sa začína od polovice
novembra, mladé kozičky sa prvýkrát pripúšťajú až v druhom roku, mladé kozičky aj capky
sú od ostatných zvierat oddelené v osobitných
oplôtkoch. Chovateľ tieto zvieratá využíva na
úspešnú likvidáciu náletov drevín a kríkov na
pasienkoch.
Ostatné úžitkové ukazovatele sa v tomto
stáde nesledujú. Kozy sa nedoja, ani kašmír
sa nevyčesáva, takže sa jeho produkcia nedá
zdokumentovať. Toto plemeno kôz môžeme
v našich podmienkach zaradiť medzi hobbyplemená, ktoré chovatelia chovajú nie pre produkciu, ale zo záľuby.
Chovateľský cieľ a ďalší zámer
plemenárskej práce
Chovateľský cieľ je dosiahnutie stavov dospelých kôz do 15 ks, a v prípade záujmu produkovať na predaj plemenné capky aj plemenné kozičky.
Záver:
Stádo kôz bolo vo veľmi dobrom kondičnom
a zdravotnom stave.
Všetci členovia uznávacej komisie sa vyjadrili za udelenie štatútu šľachtiteľského chovu
tomuto RCH kôz.
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Fenotypové osobitosti valaských oviec –
farebné znaky a typy rohatosti
doc. Ing. Karol Kočík, CSc.
predseda Klubu chovateľov pôvodnej valašky
pri ZCHOK
Valaská ovca
Patrí medzi tzv. cápové ovce. Z hľadiska
plemenárskej biológie je toto plemeno radené
do skupiny tzv. stepných plemien. Ide o primigénne plemeno, kde možno vyčleniť všeobecné
identifikačné znaky, ale zároveň existuje mnoho farebných variet, ako aj variet vzhľadom k
charakteru a typu rohov. Plemeno sa vyznačuje
nižším telesným rámcom, splývavým rúnom s
hrubou vlnou a jemnou podsadou. Z hľadiska
zootechnického je to plemeno nenáročné, s
dobrou chodivosťou, výbornou schopnosťou
využívať menej dostupné a krmovinársky menej kvalitné trávne porasty, v minulosti selektované hlavne na produkciu mlieka a čiastočnou preferenciou bieleho sfarbenia vlny.
Stručný popis plemena:
• Splývavé rúno;
• Hrubovlné plemeno so sortimentom DE, E,
EF až F (v súčasnosti sa akceptuje aj D)
• Živá hmotnosť bahníc v minulosti 35-40 kg,
v súčasnosti 40-50 kg;
• Živá hmotosť baranov v minulosti 50-55 kg,
v súčasnosti 55-70 kg;
• Veľká rozmanitosť farebných variet a charakteru rohatosti

Všeobecné identifikačné znaky plemena:
A. Telesný rámec – menší, ľahký;
B. Charakter rúna – splývavý vo vlne so stredným rozdelením rúna na chrbte zvieraťa,
rovný vlnovlas často na konci kučeravý;
C. Pysk suchý, s miernym nosným oblúkom,
úzky, hlava ľahká bez obrastu vlnou (vlna
len na temene hlavy);
D. Ušnice stredné až malé;
E. Chvost dlhý celý obrastený vlnou;
F. Nohy hole bez obrastu vlnou, na zadných
končatinách je prípustný obrast v zadnej
časti jemnou skučeravenou vlnou
G. Častá prítomnosť rohov aj u jariek a bahníc;
H. Veľká farebná rôznorodosť – indikujúca vysokú genetickú diverzitu plemena.
Fenotypová diverzita:
Takmer na celom území sa u valaských oviec
rešpektovali tri skupiny znakov a to:
• sfarbenie ovce;
• charakter rohov u oviec;
• osobitosť tvaru uší (ako pomocný znak)
Osobitosť tvaru ušníc:
• Ovce s primerane veľkými ušnicami (ušami);
• Ovce s malými ušami (tzv. čulki) +
Osobitosť tvaru rohov:
A. Ovce bez rohov (šuty)
B. Ovce s rohami (kornuty)

B.1. Ovce so stočenými rohami (tzv. sane)
B.2. Ovce so širokopostavenými rohami
(tzv. širane)
B.3. Ovce s malými rohami, resp. mierne deformovanými rohami (tzv. kimle a hlubki)
Osobitosti sfarbenia oviec:
A. Ovce bieleho sfarbenia na celom tele (tzv.
belice - BE)
B. Ovce čierneho sfarbenia na celom tele
(tzv. lajky – LA)
C. Ovce s rôznymi typmi škvrnitosti na tele,
nohách alebo hlave
C.1. Ovce s čiernymi fliačikmi okolo očí (tzv.
okaľa – OK)
C.2. Ovce s malými, málo výraznými fliačikmi na pyskoch (tzv. mucha – MU)
C.3. Ovce s väčšími fľakmi okolo očí a
nozdrov – často s fľakmi na nohách a
celom tele (tzv. bakeša – BK)
C.4. Ovce s výraznými nepravidelnými fľakmi na pyskoch, často aj na nohách (tzv.
murga – MG)
C.5. Ovce s ryšavou srsťou na pyskoch (tzv.
líška – LI)
C.6. Čierne ovce s bielym znakom na temene, často aj na konci chvosta a aj nohách (lyska-LK)
C.7. Ovce s čiernou krycou srsťou na nohách a hlave /podobné cigáji, (ide o
tzv. stogošu – SG)

UPOZORNENIE

Hodnotenie baranov a capov v chovoch –
upozornenie!!!
Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku
Vážení chovatelia, producenti plemenných
baranov. Na zasadnutí Výberovej komisie pre
chov oviec a kôz pri MPRV SR (ďalej len „VK“)
bola prerokovaná problematika hodnotenia
plemenných baranov a capov v chovoch na
žiadosť chovateľov. Bolo skonštatované, že až
na výnimky o hodnotenie baranov v chovoch
žiadajú už niekoľko rokov po sebe stále tí istí
chovatelia, táto prax predstavuje neprimeranú ekonomickú záťaž pre členov VK, z ktorých
má každý aj svoje zamestnanie a je pomerne
zložité toto hodnotenie zorganizovať a personálne zabezpečiť. V štatúte VK je uvedené,
že o hodnotenie v chovoch môžu chovatelia
18

požiadať len v odôvodnených prípadoch, keď
(hlavne z veterinárnych dôvodov) nie je možné
barany predviesť na nákupných trhoch, pričom
niektorí chovatelia toto zneužívajú. Pri hodnotení v chove absentuje verejná kontrola kvality
plemenného materiálu, obmedzuje sa možnosť
výberu pre kupujúcich. Členovia VK navrhli aby
chovatelia ku žiadosti priložili aj vyjadrenie od
príslušnej RVPS z akých veterinárnych dôvodov
sa nemôžu zúčastniť nákupného trhu. Členovia
VK, ktorí sa zúčastňujú hodnotení, upozornili,
že pri hodnotení v chovoch často nie sú na to
chovatelia pripravení, nemajú na to vytvorené
podmienky (hodnotiaci stôl, pevná podlaha,
ošetrovatelia na manipuláciu) a preto sa pri
hodnotení dajú ľahko prehliadnuť aj exteriérové chyby zvierat. VK sa na svojom zasadnutí

uzniesla nasledovne – citujem uznesenie VK:
11/2017
VK prijala opatrenie, že hodnotenie plemenných baranov a capov v chovoch sa bude vykonávať len v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti chovateľa, ku ktorej bude
priložené písomné stanovisko príslušnej RVPS,
že hodnotenie v chove je z dôvodu nepriaznivej
nákazovej situácie v chove nevyhnutné. V tom
prípade musia byť v chove zabezpečené podmienky na hodnotenie v zmysle trhového poriadku platného pre hodnotenie na nákupnom trhu.
Predseda VK bude chovateľov o tomto uznesení
VK informovať.
Zodpovedný: Ing. Július Šutý
Termín: operatívne
Chov oviec a kôz 4/2017

Valaská ovca

Baran s točenými rohami (tzv.saňa,Sn).
B

Príklad čulky (čulki,+).

Bakeša.
B

Bakeša.

B
Bezrohé ovce (tzv.šuty,-).

Lajka.

LLiška.

Chov oviec a kôz 4/2017
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Valaská ovca

Príklad kríženca valaška x racka.

L
Lyska.

O
Okaľa.

Mucha.

Ovca s točenými rohami (tzv.sane).
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Ovca so širokými rohami (tzv.širane,Sa).
O
Chov oviec a kôz 4/2017

Valaská ovca

Plemeno – hortobágyska racka.

Porovnanie okale, bakeše a murgy.

Porovnanie plemena racka a valaška.

B
Baran so širokými rohami.

Belica.
Chov oviec a kôz 4/2017

SStogoša.
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Valaská ovca

Nová línia barana pôvodnej valašky- Kysučan, chovateľ RD Oščadnica.
N

Murga.

Nová línia barana pôvodnej valašky-Vladár, chovateľ SHR V.Magna,Ponická Lehôtka.

Príklad oviec bez rohov (tzv.šuty,-).

Nová línia barana pôvodnej valašky- Vepor, chovateľ SHR V.Magna,Ponická Lehôtka.

Biele a čierne ovce cápové.

Osobitosti tvaru rohov.
O

22

Chov oviec a kôz 4/2017

MLIEKARENSTVO

Naozaj nie je maslo a mlieko zdraviu prospešné?
V poslednom čase v našich médiách sa dáva príliš veľký priestor pre niektoré opakované neobjektívne tvrdenia o škodlivosti masla a mliečnych výrobkoch, kde sa tvrdí že mliečne výrobky i maslo nie
sú zdraviu prospešné a všetko je len mýtus a samotní spotrebitelia, ale i producenti mlieka a ich spracovatelia sú z toho pohoršení (http://style.hnonline.sk/gastro/1044494-igor-bukovsky-podrobil-maslo-a-mlieko-ostrej-kritike-nie-su-zdraviu-prospesne-je-to-mytus). Vysoko si vážime odbornú zdatnosť týchto
odborníkov vo výžive, ale nemôžeme predsa súhlasiť s tým, že mliečne výrobky nie sú zdravé a všetko
je len mýtus. Takéto tvrdenia nemajú vo svete výživy u drvivej väčšiny odborníkov svoje opodstatnenie
a toto tvrdenie môže mať u nás nielen nepriaznivý zdravotný dopad na našom obyvateľstve, ale má aj
širší negatívny dopad na celú potravinovú prvovýrobu a to i s právnymi následkami.
Ing. Karol Herian, CSc.,
Žilina
Rozhodné stanovisko k takýmto závažným tvrdeniam o nezdravých mliečnych výrobkoch by mali
dať naše zodpovedné orgány a nezaujatí odborníci na výživu. Aj keď nie všetci sme odborníkmi na
výživu, musíme sa pozastaviť už nad tým, že vo
vyspelom zahraničí je podstatne vyššia spotreba
mliečnych výrobkov ako u nás. Však celková spotreba mlieka a ml. výrobkov v západnej Európe je
vyše 320 kg na osobu a rok, pritom v susedných Čechách je to 280 kg/osobu/rok a u nás je stále nízka
spotreba a to iba cca 160 kg/osobu/rok. Je to podstatne menej aj ako je odporúčaná dáva spotreby
mlieka (220 kg/osobu/rok). Pritom ľudia v západnej Európe sa dožívajú vyššieho veku ako u nás.
Podobne je to aj so spotrebou masla. V krajinách
EU je priemerná spotreba masla 4,6 kg/osobu/rok,
pričom napríklad v Nemecku je to až 6,5 kg/osobu/rok a vo Francúzsku dokonca až 7.8 kg/osobu /
rok. Pritom na Slovensku máme spotrebu masla iba
3,8 kg/osobu/rok. Vo vyspelých krajinách sa stále
propaguje mlieko ako zdroj zdravej výživy a u nás je
to často krát práve naopak.
V prvom rade spotreba mliečnych výrobkov je
otázka zdravia, ale má to aj hlbší národohospodársky efekt v celom poľnohospodárstve, v ekológii i v zamestnanosti ľudí na vidieku. Treba sa
nám naozaj zamyslieť „sedliackym rozumom“ či
drvivá väčšina výživárov vo vyspelých krajinách
sú nevzdelaní, keď podporujú spotrebu mlieka,
kyslomliečnych výrobkov, syrov i masla? U nás za
posledné roky podstatne poklesla poľnohospodárska výroba a pritom máme nevyužitých tisíce hektárov pôdy, lúk i pasienkov. Už dovážame takmer
polovicu našej spotreby potravín a nie sme už sebestační v spotrebe našich potravinových produktov. No u nás namiesto toho, aby sme sa vzchopili
a dorábali si viac našich a zdravých potravín a podporovali ich zvýšenú spotrebu, dávame v médiách
priestor na znevažovanie našich základných zložiek
potravín, akými sú predovšetkým mliečne výrobky
a nedoporučujeme ich konzumovať.
V žiadnom prípade netreba podceňovať rastlinnú stravu i ovocie, ale pritom aj živočíšne produkty
ako je mäso, ale aj mlieko boli vždy zdrojom našej
výživy. Niektoré národy východnej Ázie i Afriky doposiaľ spotrebovávajú na výživu iba tieto produkty
a to dokonca i bez konzumácie zeleniny a ovocia
a dožívajú sa v zdraví vysokého veku. Ľudia staršieho veku u nás si možno spomínajú, že v povojChov oviec a kôz 4/2017

novom období sme na školách pravidelne dostávali v rámci medzinárodnej pomoci práve mliečne
výrobky a to sušené mliečne kakao a maselný tuk.
To nám naši rodičia chodili pripravovať do školy
ako výborný mliečno kakaový teplý nápoj spolu
s maselným tukom na chlebíku na desiatu a my, ako
malé deti sme boli veľmi spokojní akú máme dobrú
a chutnú desiatu. Žiaľ dnes na školách v bufetoch
už zriedka nájdeme mliečne výrobky a miesto toho
deti kupujú a konzumujú viac sladkostí.
Za hlavnú príčinu našej nízkej spotreby mliečnych výrobkov je podceňovanie prínosu mlieka vo
výžive a v zdôrazňovaní jeho tzv. negatívnych vlastností, ako že mlieko zahlieňuje, spôsobuje astmu,
cukrovku a pod. V skutočnosti pravý opak je pravdou, lebo mlieko svojim zložením bielkovín, tukov,
cukrov, minerálií, vitamínanov a enzýmov patrí medzi najkomplexnejšie potraviny. V mlieku sa nachádzajú biologicky účinné látky s protirakovinnými,
antimikrobiálnymi, imunostimulačnými, antisklerotickými i ďalšími užitočnými vlastnosťami.
V poslednom období sa často u nás spomína
a často krát i znevažuje mlieko a najmä úloha masla vo výžive. Tu si treba uvedomiť, že v mlieku za
dlhé tisícročia u cicavcov i ľudí sa v zložení ustálili
všetky tie najpotrebnejšie výživné zložky, ktoré sú
pre prežitie mláďaťa i ľudí nevyhnutné a to vrátane
mliečnych tukov. Už iba z tohto dôvodu by sme si
mali mlieko vážiť. Ono je vlastne nenahraditeľný
výživový ochranný prostriedok a možno ho smelo
označiť ako dar prírody. Zloženie mlieka a aj tukov
však doposiaľ však nie je úplne preskúmané a nepoznáme ani všetky súvislosti ohľadom ich účinku
a prínosu vo výžive a pre zdravie a z tohto dôvodu
preto aj vznikajú rôzne názory na jeho zdravotný prínos. Ľudia by mali mať pred prírodou úctu
a pokoru a nedomýšľať si, že môžu byť lepší a dokonalejší ako to, čo príroda za dlhé tisícročia sama
i v samotnom mlieku vygenerovala.
Pokiaľ sa týka mliečneho tuku, tak ten obsahuje
síce nasýtené mastné kyseliny, ale tie sú prevažne
s krátkym, alebo stredným uhlíkovým reťazcom.
Nasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom nás
nútia jesť toho veľa. Dôvodom je stúpanie negatívneho LDL cholesterolu, čo môže byť príčinou
kardiovaskulárnych ochorení. Tuk s prevahou nasýtených mastných kyselín sa nachádza predovšetkým v živočíšnych produktoch ako je maslo, masť,
šľahačka, klobása, syr a mäso. Najnovšie sa však
už propaguje, že nie nasýtené mastné kyseliny sú
problémom vo výžive, ale problémom je ich veľké
množstvo.

Podľa prof. RNDr. Libora Ebringera, Dr. Sc.
sú pre ľudský organizmus veľmi prospešné zvlášť
mastné kyseliny s krátkym, alebo stredným reťazcom. Tieto sa podieľajú na znižovaní hmotnosti,
telesného tuku, chránia pred vývinom rakoviny,
zneškodňujú vírusy a choroboplodné baktérie.
Tieto stredno dlhé mastné kyseliny sa používajú aj
ako lieky vrcholovým športovcom i pre predčasne
narodené deti. Z mastných kyselín s dlhým uhlíkovým reťazcom sú niektoré nevyhnutné pre naše
zdravie, lebo ľudský organizmus si ich nedokáže
vyrobiť. Sú to mononenasýtené a polynenasýtené
mastné kyseliny. Mononenasýtená kyselina olejová, ktorá v tuku z kravského mlieka tvorí až 25 %
a z tuku z ovčieho mlieka až 37 %, zamedzuje tvorbe „zlého“ LDL cholesterolu a poškodzovaniu ciev.
Tieto polynenasýtené mastné kyseliny sú v mlieku
vo forme omega-6 a omega-3 mastné kyseliny. Pre
zdravie sú dôležité najmä omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa vyznačujú protizápalovými a cievy rozširujúcimi účinkami. Mimoriadne užitočná je i konjugovaná kyselina linolová, ktorú poznáme ako
CLA. Táto mastná kyselina zas bráni ukladaniu tuku
v tukových bunkách a urýchľuje jeho spaľovanie,
čo má význam proti obezite, a aj proti rakovinovým
účinkom a srdcovocievnym ochoreniam.
Mliečny tuk a tým aj samotné maslo je teda pre
zdravie ľudí veľmi dôležité a to aj pre obsah vitamínov a to vitamínu A, D, E a K. Nie malý význam majú
i bohaté aromatické látky v tukoch, ktoré dávajú
maslu i smotane príjemnú maslovú arómu i chuť.
Platí preto pravidlo, že čím viac tuku obsahujú
mliečne výrobky, tak tým je tam aj viac vitamínov
a tieto výrobky sú i chuťovo lahodnejšie a aromatickejšie. Obávanými mastnými kyselinami sú predovšetkým transmastné kyseliny, ktoré sa vyskytujú najmä v stužených tukoch.
Keď po II. svetovej vojne sa začali šíriť poznatky o nežiaducich zdravotných účinkoch niektorých
nasýtených mastných kyselín, ktoré obsahuje v malom množstve aj mliečny tuk a pritom sa ignorovali
pozitívne vlastnosti mliečneho tuku, začali sa vo
veľkom presadzovať potravinárske i mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku. V stravovaní ľudí sa to
nahradzovalo zvýšeným príjmom uhlohydrátov, čo
malo postupom času veľmi negatívny dopad nielen
na rast obezity ľudí a viedlo to dokonca k zvýšeniu
srdcovocievnych ochorení a k ďalším civilizačným
chorobám akými je cukrovka, osteoropóza, a pod.
Najnovšie vedecké poznatky podporujú primeranú konzumáciu plnotučných mliečnych výrobkov
vrátane masla a to v prepočte na mlieko v množstve
220 kg na osobu a rok. Však i v krajinách s vysokou
spotrebou mliečnych výrobkov a to najmä syrov
a masla (vyše 320 kg/osobu/rok) ako je Švajčiarsko, Francúzsko, Grécko, atď. je v týchto krajinách
menej srdcovocievnych i rakovinových a iných moderných ochorení ako je tomu u nás.
Pri posudzovaní čo je zdravá potravina nemôžeme všetko posudzovať paušálne, lebo kvalita
potravín a tiež mlieka závisí aj od kvality krmiva
dojníc, od ekologického prostredia, v obmedzo23

vaní chemických prídavkov, od šetrného spracovania počas technológie výroby atď. To je zas širší
problém. Náš spotrebiteľ by si mal však viac všímať
nielen cenu výrobku, ale aj zloženie výrobku, spôsob jeho ošetrenia a mal by poznať miesto výroby.
Napriek tomu, že dnes už máme všetky potravinové
i mliečne výrobky zdravotne nezávadné, môže byť
medzi nimi kvalitatívny rozdiel. To však nemôže byť
dôvod k celkovému znevažovaniu základných druhov našich potravín vrátane mliečnych výrobkov,
ale núti nás to, aby sme sa viac zaoberali a spoznávali ich žiaducu kvalitu. Spoločnou snahou všetkých producentov i výrobcov mliečnych výrobkov
je, aby sa ich kvalita sa neustále zlepšovala a pomáhala zdravej výžive a nášmu zdraviu. Tomto je aj
poslaním Svetového dňa mlieka, ktoré sa oslavuje
každý rok v máji.

V súčasnosti sa musíme zmieriť s tým, že každá
potravina a zvlášť mlieko má svojich zástancov, ale
má aj svojich neprajníkov. Komu majú teda bežní
spotrebitelia veriť, keď každá strana má svoje argumenty a sme svedkami, že i vyhlásenia mnohých
odborníkov o zdravej výžive si často krát protirečia,
alebo sa menia i názory samotných doktorov? Popri
tejto úvahe nám ostáva dôverovať viac stáročným
skúsenostiam našich predkov, keď mlieko i samotné maslo a syry boli bežnou masovou stravou
a potvrdzuje to aj ich vysoká spotreba u vyspelých
krajín aj v súčasnosti. Veľmi potešiteľné je, že sa
začína s propagáciou mliečnych výrobkov a aj masla i na verejných festivaloch a slávnostiach. V poslednom čase sa predvádzali za účasti štátnych
i odborných zástupcov nielen výroby syrov, ale aj
propagácia výroby kvalitného domáceho masla,

ako tomu bolo napr. na Syrárskom festivale v Mikulove, ale i v rámci programu Agrofilmu v Nitre.
Záverom možno z doterajších poznatkov zodpovedne tvrdiť, že mlieko a mliečne výrobky vrátane
masla sú zdraviu prospešné a nie je to len mýtus,
ale skutočnosť overená tradíciami u nás i v zahraničí. Naša spotrebiteľská verejnosť očakáva k týmto
problémom masívnejšiu podporu našich nezaujatých zdravotníkov, výživárov a hlavne skúsených
odborníkov. Doterajšie skúsenosti a zdravý rozum
nám hovoria, že ideálna strava by mala byť vyvážená a pozostávajúca nielen z rastlinných zložiek, ale
aj zo zdravých živočíšnych i mliečnych produktov.
Netreba preto podľahnúť negatívnej propagácii
o škodlivosti mlieka a aj samotné maslo môžeme
smelo naďalej zaradiť do našej pravidelnej zdraviu
prospešnej stravy.

PODUJATIA

6.ročník podujatia “Slovenské mitrovanie”
vo Veľkých Teriakovciach
MVDr. Patrik Keľo
Keľo a synovia, s. r. o.
V sobotu 21.októbra 2017 sa u nás, na Salaši
pod Maginhradom uskutočnil 6. ročník podujatia „Slovenské mitrovanie“. Organizačne nám
podujatie pomohli pripraviť MAS MALOHONT,
Gemersko-malohontské osvetové stredisko,
mnoho dobrovoľníkov a vďaka patrí aj všetkým
sponzorom. Samotné podujatie začalo o 10
hodine ukážkami prác na salaši ako napríklad
strihanie oviec, ošetrovanie oviec, spracovanie
ovčieho mlieka, výroba ovčej hrudky, odváranie
žinčice, výroba syrov: pareníc, oštiepkov, nití,
korbáčov a bryndze. Súčasne prebiehala súťaž
vo varení baraních špecialít, kde boli prezentované rôzne spôsoby spracovania baranieho
mäsa. Jednou z noviniek tohto ročníka bola
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aj škola varenia s talianskym kuchárom, ktorý
prezentoval prípravu jahňacieho ražniči na taliansky spôsob tzv. Arosticini. Tradične súčasťou
bola malá výstava našich ovečiek, prezentovali sme plemenné barany a bahnice plemien :
Berrichone du Cher, Ile de France, Blue du Maine a Lacaune, prítomné boli aj anglonúbijské
kozičky. Zvieratá sa tešili veľkému záujmu aj
zo strany detí, pre ktoré boli pripravené aj iné
atrakcie ako ručný drevený kolotoč, výroba drevených hračiek, no v neposlednej miere „živé“
rozprávkové postavičky Maťko a Kubko. Veľkej
pozornosti návštevníkov sa tešila aj názorná
ukážka spracovania ovčej vlny. Príchodom obeda bolo veľa záujemcov pri opekaní baranov na
ražni a samozrejme ich následnej konzumácii.
Spestrením boli rôzne úsmevné súťaže : súťaž
v pití žinčice alebo súťaž v ručnom pílení dreva.

Ani tento rok nechýbal obľúbený jarmok s ukážkami tradičných remesiel, kde bolo možné si zakúpiť rôzne výrobky.
Kultúrny program bol aj tento ročník veľmi
bohatý. Úvodnú časť programu obohatili hudbou, spevom aj tancom detské folklórne súbory
Lieskovček a Podkovička z Rimavskej Soboty,
nasledoval folklórny súbor Rimavan z Rimavskej
Soboty, folklórny súbor Vepor z Klenovca, folklórny súbor Očovan z Očovej, heligonkári z Klenovca. Vyvrcholením programu bol slávnostný
sprievod ovčiarov, bačov a valachov v sprievode
Hornoliptovského kurckého regimentu ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec.
Veľmi nás teší, ako je toto podujatie vnímané
u návštevníkov, napriek tomu, že tento ročník
nám počasie až tak nevyšlo, na počte návštevníkov sa to neprejavilo.

Chov oviec a kôz 4/2017

Chov oviec a kôz 4/2017
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nové rozmnožovacie chovy oviec
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2017 boli pod záštitou
Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK na Slovensku, na základe žiadostí chovateľov,
uskutočnené uznávacie konania nových rozmnožovacích chovov oviec. Zatiaľ
boli v roku 2017 v mojom pracovnom obvode uznané 4 nové rozmnožovacie
chovy oviec. Ide o jeden chov špecializovaného mäsového plemena texel, jeden chov nového plemena importovaného na Slovensko – biela alpská ovca,
jeden chov plemena cigája a jeden chov plemena pôvodná valaška. V tomto
príspevku vás chcem oboznámiť s týmito novými chovmi.
Ing. Pavol Gúgľava
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
ING. MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ,
ANDREJA ŠULGANA 6, 949 01 NITRA,
RCH OVIEC PLEMENA TEXEL,
FARMA Č. CEHZ 136830 SLOVENSKÁ
NOVÁ VES
Priebeh uznávacieho konania dňa
12. 10. 2017
Predseda ŠR poveril vedením
a organizáciou uznávacieho konania v tomto chove Ing. Pavla Gúgľavu, šľachtiteľa ZCHOK, ako predsedu
uznávacej komisie. Uznávacieho konania sa ešte zúčastnili:
• za Plemenárske služby SR: Ing. Kamil Šulko a Ing. Peter Pieč
• za RVPS Trnava MVDr. Peter Letovanec
• za chovateľa sa zúčastnil pán Martin Mikulka
Zloženie stáda a charakteristika
chovu:
Stádo sa nachádza v katastri obce Slovenská Nová Ves, okres Trnava.
Všetky zvieratá boli nakúpené v Českej
republike v mesiacoch december 2016
a august 2017. Na všetky zvieratá sú
vystavené POP, alebo výpisy z POP.
Chovateľka sa okrem chovu oviec venuje aj chovu koní za účelom športového jazdenia.
Zloženie stáda je nasledovné:
Plemenné jarky:
5 ks
Plemenné jahničky: 4 ks
Plemenné barany:
2 ks
Spolu:
11 ks
Zdravotný stav a kondícia:
Pri obhliadke stáda a hodnotení
zvierat bolo skonštatované, že kondičný a zdravotný stav zvierat je veľmi
dobrý. Ustajňovacie priestory aj krmovinová základňa sú na požadovanej
úrovni. RVPS Trnava poskytla písomné
stanovisko, že stádo je klinicky zdravé, v chove je priaznivá nákazová situácia a dodržiavajú sa v ňom všetky
stanovené veterinárne opatrenia.
Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Zámerom chovateľa je v budúcnos26

ti rozšíriť stádo na 100 ks čistokrvných bahníc, postupne získať štatút
šľachtiteľského chovu a produkovať
plemenný materiál. Za účelom zvýšenia stavov zrejme eešte chovateľ
dovezie plemenné zvieratá zo zahraničia. Kontrolu úžitkovosti budú vykonávať Plemenárske služby SR, Regionálne stredisko Trnava.
Záver:
Na základe uvedených skutočností
sa uznávacia komisia rozhodla odporučiť Šľachtiteľskej rade uznať tento
chov za rozmnožovací.
HENRICH RAVAS – AGROVEST, 906
04 RYBKY 111, RCH PLEMENA BIELA
ALPSKÁ OVCA
FARMA Č. CEHZ 340935 DIVÍNSKE
LAZY 13
Priebeh uznávacieho konania dňa
19. 10. 2017
Organizáciou a vedením uznávacieho konania v tomto chove poveril
predseda Šľachtiteľskej rady Ing. Pavla Gúgľavu, šľachtiteľa ZCHOK, ako
predsedu uznávacej komisie.
Uznávacieho konania sa zúčastnili:
• z a P l e m e n á r ske s l u ž b y S R :
Ing. Alžbeta Žilíková
• za RVPS Lučenec MVDr. Ján Daniš
a MVDr. Ľubomír Nosko
• za chovateľa konateľ spoločnosti
Agrovest pán Henrich Ravas
Pretože ide o prvý chov tohto
plemena na Slovensku, ŠR pri ZCHOK
vypracovala a schválila šľachtiteľský
program, plemenný štandard, chovný
cieľ a bonitačný kľúč tohto plemena.
Pri kontrole POP týchto zvierat ma zaujali údaje o intenzite rastu. Prírastky jahniat vo veku 40 dní dosahovali
v priemere okolo 420 g.
Charakteristika plemena:
Polojemnovlnové až polohrubovlnové, biele, bezrohé, ranné,
švajčiarske plemeno s trojstrannou
úžitkovosťou. Vyšľachtené v kantone
Luzern a oblasti Tavetecher z miest-

nych oviec, ktoré boli krížené s plemenom merinolandschaf a ille de
france. Zvieratá sú veľkého telesného
rámca, výška v kohútiku u baranov
76 – 82 cm, u bahníc 68 – 74 cm. Vlna sortimentu AB - B/C, rúno polouzatvorené, s polročnou dĺžkou vlny
4 – 5 cm, strihá sa 2x ročne. Krátke
anestrálne obdobie je predpokladom
pre bežné bahnenie 3x za dva roky.
Plemeno je najrozšírenejšie vo Švajčiarsku (55%), kde sa chová aj v extrémnych horských oblastiach. Živá
hmotnosť dospelých bahníc je 60 –
100 kg a baranov 90 – 130 kg.
Zloženie stáda a charakteristika
chovu:
Stádo je umiestnené v katastri obce Divínske Lazy, okres Lučenec. Zvieratá boli importované zo Švajčiarska
v jeseni roku2016. Na všetky zvieratá
sú vystavené POP uznanou chovateľskou organizáciou. Chovateľ sa okrem
chovu oviec venuje aj chovu mäsového
dobytka.
Zloženie stáda je nasledovné:
Plemenné bahnice: 10 ks
Plemenné jahničky: 5 ks
Plemenný baran:
1 ks
Spolu:
16 ks
Zdravotný stav a kondícia:
Uznávacia komisia vykonala prehliadku a hodnotenie zvierat, ustajňovacích priestorov a pasienkov. Z tejto prehliadky vyplynuli nasledovné
závery:
• kondičný a zdravotný stav zvierat
je veľmi dobrý
• ustajňovacie priestory aj krmovinová základňa sú na požadovanej
úrovni, zvieratá sa pasú celoročne
v oplôtkoch, v zimnom období sa
prikrmujú
• RVPS Lučenec poskytla písomné
stanovisko, že stádo je klinicky
zdravé, v chove je priaznivá nákazová situácia a dodržiavajú sa
v ňom všetky stanovené veterinárne opatrenia
Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Zámerom chovateľa je stádo rozšíriť na 100 ks čistokrvných bahníc,
získať štatút šľachtiteľského chovu
a produkovať plemenný materiál. Chovateľ počíta s ďalším dovozom zvierat
zo zahraničia. Kontrolu úžitkovosti
budú vykonávať Plemenárske služby
SR, Regionálne stredisko Banská Bystrica.

Záver:
Na základe uvedených skutočností
sa uznávacia komisia rozhodla odporučiť Šľachtiteľskej rade uznať tento
chov za rozmnožovací.
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
DETVIANSKA HUTA, 962 05
DETVIANSKA HUTA, RCH OVIEC
PLEMENA CIGÁJA
FARMA Č. CEHZ 202202 DETVIANSKA
HUTA
Priebeh uznávacieho konania dňa
20. 10. 2017
Uznávacieho konania sa na základe delegovania predsedom ŠR zúčastnila komisia v tomto zložení:
• Ing. Pavol Gúgľava, šľachtiteľ
ZCHOK, ako predseda komisie
• Ing. Zuzana Kučerová, PS SR, RS
Banská Bystrica
• MVDr. Pavol Polahár, riaditeľ RVPS
Zvolen
Za chovateľa sa zúčastnil pán Peter
Stančík, predseda PD Detvianska Huta.
Zloženie stáda a charakteristika
chovu:
PD Detvianska Huta je dlhoročným
chovateľom oviec plemena cigája. PD
malo predtým šľachtiteľský chov tohto
plemena, ktorý bolo nútené z personálnych dôvodov zrušiť v roku 2012.
V stáde sa ešte nachádzajú bahnice
z tohto chovu, ktoré boli zapísané
v plemennej knihe a ktoré je možné do
PK opätovne zaradiť. Pri uznávacom
konaní boli, na základe zoznamu zvierat zapísaných v PK, vybraté bahnice,
ktoré budú zaradené do RCH.
PD sa venuje len chovu oviec. Spolu vlastní 1279 ks bahníc, ktoré sa
chovajú klasickým salašníckym spôsobom. Dojí sa ručne. V zimnom období
sú ovce ustajnené v murovanom ovčíne na hlbokej podstielke. Krmovinová
základňa je na požadovanej úrovni.
Do rozmnožovacieho chovu bolo
vybratých z bývalého ŠCH 55 ks bahníc.
Zdravotný a kondičný stav:
Do RCH boli vybraté len bahnice v dobrom kondičnom stave. RVPS
Zvolen vydala písomné stanovisko,
že stádo je klinicky zdravé, v chove je
priaznivá nákazová situácia a dodržiavajú sa v ňom všetky stanovené veterinárne opatrenia.
Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Zámerom chovateľa je v budúcnosti rozšíriť stádo na počet 250 ks čistoChov oviec a kôz 4/2017

krvných bahníc a získať štatút šľachtiteľského chovu.
Kontrolu úžitkovosti bude vykonávať PS SR Regionálne stredisko Banská
Bystrica.
Záver:
Po zvážení uvedených skutočností
sa uznávacia komisia rozhodla odporučiť Šľachtiteľskej rade uznať tento
chov za rozmnožovací.
FARMA NIKUŠKA, MGR. VLADIMÍR
TICHÁŇ, BAKULÍNIHO 3, 985 05
KOKAVA NAD RIMAVICOU, RCH
PLEMENA VALAŠKA (PÔVODNÁ
VALAŠKA) ČÍSLO FARMY V CEHZ
341420
Priebeh uznávacieho konania dňa
20. 10. 2017

Na toto uznávacie konanie bola
delegovaná predsedom ŠR komisia
v tomto zložení:
• Ing. Pavol Gúgľava, šľachtiteľ
ZCHOK, ako predseda komisie
• Ing. Zuzana Kučerová, PS SR, RS
Banská Bystrica
• zástupca RVPS Lučenec sa konania
nezúčastnil, RVPS Lučenec vydala súhlasné stanovisko k uznaniu
tohto chovu za rozmnožovací
• chovateľ Mgr. Vladimír Ticháň
• konania sa zúčastnil aj predseda Klubu chovateľov pôvodnej
valašky založenom pri ZCHOK
doc. Ing. Karol Kočík, PhD
Zloženie stáda a charakteristika
chovu:
Stádo sa nachádza v obci Kokava

nad Rimavicou na uvedenej adrese
v záhrade patriacej k areálu evanielickej fary. Chovateľ zvieratá nakúpil
zo šľachtitewľského chovu pána Vladimíra Magnu (2 ks) a z Českej republiky
(1 ks). Plemenný baran bol tiež nakúpený od p. Magnu. Chovateľ má na nakúpené zvieratá osvedčania o identite,
resp. POP. V chove sú aj 2 jahničky,
jedna narodená v októbri 2016 a jedna narodená v roku 2017. Zvieratá sú
ustajnené v murovanej maštali, cez
pastevné obdobie ich chovateľ dáva do
paše na salaš v katastri obce. Na zimné
obdobie má chovateľ pripravené dostatok objemových aj jadrových krmív.
Zloženie stáda jenasledovné:
Plemenné bahnice: 3 ks
Plemenné jahničky: 2 ks
Plemenný baran:
1 ks

Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Zámerom chovateľa je rozmnožiť stádo na počet 10 ks plemenných bahníc, vykonávať kontrolu
úžitkovosti a dosiahnuť štatút
šľachtiteľského chovu.
Kontrolu úžitkovosti budú vykonávať PS SR, Regionálne stredisko Banská Bystrica. Predvedené zvieratá boli vo veľmi dobrom
kondičnom a zdravotnom stave.
Zodpovedajúce sú tiež aj priestory
pre chov oviec.
Záver:
Po zvážení uvedených skutočností sa uznávacia komisia rozhodla odporučiť Šľachtiteľskej
rade uznať tento chov za rozmnožovací.

Novozaložené genealogické línie
plemenných capov v r. 2017
Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku
Šľachtiteľská rada pri ZCHOK (ďalej len
„ŠR“) na svojom zasadnutí 20. 4. 2017 prerokovala žiadosť chovateľa oviec a kôz Pavla
Vyšovského, Hala Marianna, Stará Ľubovňa,
na povolenie importu plemenných capov z Rakúska plemien alpínska (AL) a sánska (SA)
koza. Zámerom chovateľa je „osvieženie krvi“
našich národných plemien hnedá koza krát-

kosrstá (HK) a biela koza krátkosrstá (BK)
a vytvorenie nových línií plemenných capov.
Vzhľadom na dlhodobý nedostatok nových
línií, malú početnosť a vysoký koeficient príbuznosti v našich populáciach kôz, ŠR záujem
chovateľa podporila. Keďže alpínska koza sa
podieľala na vzniku plemena hnedá koza krátkosrstá a sánska koza na vzniku plemena biela
koza krátkosrstá, považujeme ich za fylogeneticky príbuzné plemená, preto ŠR rozhodla
o zápise alpínskych capov do plemennej knihy

plemena hnedá koza krátkosrstá (ako plemeno
HK 100) a sánskych capov do plemennej knihy
plemena biela koza krátkosrstá (ako plemeno
BK 100). Veríme, že tento import plemenného
materiálu, na rozdiel od mnohých iných, prinesie genetický pokrok v našich chovoch kôz
a aspoň čiastočne vyrieši dlhodobý nedostatok
plemenných capov na našom trhu.
Podrobnejšie informácie o importovaných
zvieratách uvádzam v prílohe.

Zakladatelia nových línií plemenných capov v roku 2017
Chovateľ
Pavol Vyšovský - HALA MARIANNA
Pavol Vyšovský - HALA MARIANNA
Pavol Vyšovský - HALA MARIANNA
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Plemeno

Číslo CEHZ

Dat. nar.

BK
HK
HK

AT 456108640
AT 202133840
AT 375274730

24.4.2015
13.2.2016
10.10.2015

Pôvodná línia
názov
číslo
import
Rakúsko
import
Rakúsko
import
Rakúsko

Nová línia
názov
číslo
AVALON
0060/5
RIKI
0412/6
RELO
0411/5
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Výhody Smartrace bolusu pre ovce – výhody
a úžitok pre slovenských chovateľov.
Výhody bolusu, ktorý na slovenský trh
prináša spoločnosť SK FARM Partners
V tomto príspevku sa pozrieme na výhody používania ruminálnych bolusov 24.7 Smartrace. Uvedené bolusy poskytujú optimálnu úroveň mikroprvkov pre bahnice a jahňatá.
24.7 Smartrace ruminálne bolusy poskytujú presné množstvo kľúčových mikroprvkov dôležitých
pre zdravie a plodnosť bahníc ako aj pre zvyšovanie prírastkov jahniat, hovorí Ing. Michal Alexík zo
spoločnosti SK FARM Partners, s. r. o.
„Bolusy s účinkom pomalého uvoľňovania
sú najefektívnejším spôsobom, ako riešiť nedostatok zásob mikroprvkov vyplývajúcich zo
živinovo slabých pasienkov a iných nepriaznivých situácií, hovorí Alexík - a dodáva „všetky
24.7 Smartrace bolusy, ktoré distribuujeme
na Slovensku, obsahujú špeciálne vyvinutú
patentovanú technológiu pomalého uvoľňovania mikroprvkov, zabezpečujúcu správne
každodenné množstvo základných mikroprvkov dodávaných do krvného obehu zvierat
počas 180 dní v prípade plemenných bahníc
a 120 dní pre jahňatá.“
Chov bahníc by mal aplikovať bolusy pred
pripustením a znova po pôrode na zabezpečenie optimálnej plodnosti, ľahkosti pôrodu
a silných, zdravých jahniat pri narodení.
Bolusy 24.7 Smartrace pre bahnice obsahujú kobalt, jód a selén pričom rada bolusov
24.7 Smartrace Plus obsahuje navyše aj meď.
Maternálny transfer týchto mikroprvkov
sa samozrejme uskutočňuje počas gravidity
a potom cez kolostrum a mlieko sa dostáva
k jahňatám, teda sú dostatočne zásobované
v prvých týždňoch po narodení, ale stav mikroprvkov môže po odstave rýchlo poklesnúť.
„V skutočnosti sú rastúce jahňatá extrémne náchylné na situácie deficitu mikroprvkov
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vo výžive, čo sa často prejavuje zníženou
konverziou krmiva, nižšími prírastkami a tým
pádom predĺženým odchovom,“ vysvetľuje
Alexík.
Deficit kobaltu môže viesť k zlému vývoju
bachora, nedostatok selénu ovplyvňuje rast
svalov a jód, ktorého efektívne využívanie
môže byť ovplyvnené napr. kŕmením hlúbovitou zeleninou, je nevyhnutný pre optimálny
rast.
Dokonca i v stádach kde zásobenie mikroprvkov u bahníc je na dobrej úrovni, môžu byť
jahňatá zraniteľné pri ich vývine a tak najlepší chovateľský prístup je podať im bolus 24.7
Smartrace pre jahňatá akonáhle začnú prežúvať, pri hmotnosti nad 25 kg.
Referencie z fariem potvrdzujú, že plodnosť bahníc spravidla vzrastie až o 30%,
samozrejmým predpokladom je zabezpečenie optimálnej chovateľskej starostlivosti
zo strany ošetrovateľov. Jahňatá narodené
bahniciam, ktorým boli aplikované uvedené
bolusy a tieto bolusy v prevedení pre jahňatá
dostali aj tieto jahňatá, dosiahnu spravidla za
rovnaký čas odchovu (výkrmu) o 1 kg vyššiu
váhu.
Veľkí chovatelia oviec z Anglicka, krajiny
s najvyšším počtom oviec v Európe, potvrdzu-

jú: „Bahniciam podávame bolusy 24.7 Smartrace dva až tri týždne predtým než k nim
pustíme baranov, pričom bolusy účinkujú po
celú dobu gravidity až po prvé týždne bahnenia, takže aj jahňatám sa dostáva ich úžitku
cez mlieko, ktoré prijímajú. Predtým sme veľa
peňazí utrácali na minerály a rôzne lizy – výsledky boli horšie ako teraz.
Obrovskou výhodou je, že výrobcom bolusov 24.7 Smartrace distribuovaných spoločnosťou SK FARM Partners na Slovensku, je
anglická spoločnosť AGRIMIN s dlhoročnou
skúsenosťou vo výžive oviec.
Vo všeobecnosti platí, že použitie bolusov
je účinným spôsobom dotácie mikroprvkov
prežúvavcom. Chovatelia potvrdzujú úsporu
nákladov pri kŕmení a zároveň vysoko hodnotia fakt, že majú istotu, že každé zviera dostane potrebné množstvo mikroprvkov.
Rovnako tak potvrdzujú vyššie percento
plodnosti bahníc a vyššie denné prírastky
jahniat. Nezanedbateľným prínosom je menej
problémov pri bahnení a úspešné zotavenie
po pôrode.
Ing. Michal Alexík
0918 138 111
SK FARM Partners, s. r. o.
Chov oviec a kôz 4/2017

Agrimin 24.7 Smartrace
pre dospelé ovce
Bolus
Bolusy
postupne
uvoľňujú
kobalt,
jód a selén

Dvojdielny
bolus v jednej
kapsule

Aktívne
zložky

Každodenné zásobenie počas
180 dní len z jednorázovej
aplikácie 48g bolusu

Kobalt

0,8 mg

Jód

4,2 mg

Selén

0,4 mg

Kapsula sa rozpustí
v čepci a bolusové
časti sa oddelia

Úžitok pre Vás

Kedy použiť Agrimin 24.7 Smartrace
AGRIMIN 24.7
Smartrace
• Extenzívne pastevné systémy

Systémy
• Bahnice na paši nad 40 kg
• Jarky a výkrmové jahňatá
na paši nad 40 kg

Zvieratá

Sezóna
STRATÉGIE

• Pre bahnice a jarky 2 – 3 týždne
pred insemináciou (pripúšťaním)
• Pre bahnice a jarky pri
diagnostike gravidity
• Pre výkrmové jahňatá koncom
jesene
• Pre barany pred priparovacou
sezónou

• Technológia postupného uvoľňovania
znamená každodennú dávku
mikroprvkov
• Poskytuje optimálnu dennú dávku jódu
• Pokryje dennú potrebu selénu a kobaltu
• Neobsahuje meď
• Napomáha udržať bahnice zdravé
počas zimy
• Zlepšuje percento plodnosti
• V súlade s nariadeniami ES
o ekologickej produkcii
• Neobsahuje suroviny živočíšneho
pôvodu a geneticky modifikované
organizmy
• Jeden 48 g bolus podať každému
zvieraťu
• Na aplikáciu použiť výlučne Agrimin
aplikátor pre ovce
• Balenie obsahuje 50 bolusov

SK FARM Partners s.r.o. Gallayova 11, 841 02 Bratislava
Tel: +421 (0)2 / 212 92 095 Fax: +421 (0)2 / 212 92 096 Email: info@skfarm.sk Web: www.skfarm.sk

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nové rozmnožovacie chovy kôz
Vážení čitatelia, v tomto príspevku by som vás chcel informovať o založení nových
rozmnožovacích chovov kôz, ktoré spadajú do môjho pracovného obvodu.
Zhodou okolností ide o tri chovy kôz a o tri rôzne dojné plemená: biela koza krátkosrstá, hnedá koza krátkosrstá a anglonúbijská koza.
Ing. Pavol Gúgľava
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

vykonávať PS SR Regionálne stredisko Banská Bystrica.

UZNÁVACIE KONANIE RCH HNEDEJ KOZY
KRÁTKOSRSTEJ U CHOVATEĽA
BB - AXEL, S. R. O., ZA BREZINKU 517/37,
976 37 HROCHOŤ, DŇA 2. 11. 2017
FARMA Č. CEHZ 141804
Priebeh uznávacieho konania:
Uznávacieho konania sa na základe
menovania predsedom Šľachtiteľskej rady
zúčastnili títo členovia uznávacej komisie:
• Ing. Pavol Gúgľava, šľachtiteľ ZCHOK,
ako predseda komisie
• MVDr. Katarína Nemeskűrthyová, PS
SR, RS Banská Bystrica
• zástupca RVPS Banská Bystrica sa konania nezúčastnil, ale RVPS vydala
súhlasné stanovisko k uznaniu tohto
chovu za rozmnožovací
• za chovateľa sa zúčastnila majiteľka
chovu Ing. Mgr. Iveta Vydureková

Záver:
Komisia po obhliadke konštatovala, že
kondičný a zdravotný stav zvierat je na veľmi dobrej úrovni. Takisto aj ustajňovacie
a chovné priestory zodpovedajú požadovanému štandardu. Na základe uvedených
skutočností sa uznávacia komisia rozhodla
odporučiť Šľachtiteľskej rade uznať tento
chov za rozmnožovací.

Zloženie a charakteristika stáda:
Stádo sa nachádza v obci Hrochoť,
okres Banská Bystrica, v záhrade pri rodinnom dome. Zvieratá pochádzajú z importu z Českej republiky a dovezené boli
na jar a jeseň roku 2017. Ide o čistokrvné
zvieratá na ktoré sú vystavené potvrdenia
o pôvode uznanou chovateľskou organizáciou na základe ktorých môžu byť zaradené do plemennej knihy. Cez pastevné
obdobie sa zvieratá pasú na ohradenom
pasienku, na zimné obdobie majú pripravenú novú maštaľ vybudovanú z dreva,
ako aj dostatok objemových a jadrových
krmív. Chovateľka sa venuje aj chovu kamerunských oviec v počte do 10 ks aj chovu hydiny.
Zloženie stáda je nasledovné:
Plemenné kozy narodené v r. 2016: 2 ks
Plemenné kozičky nar. v r. 2017:
2 ks
Plemenný cap:
1 ks
Zdravotný a kondičný stav:
Všetky zvieratá sú vo veľmi dobrom
zdravotnom a kondičnom stave, kozičky
narodené v minulom roku sú už pripustené,
kozičky narodené v tomto roku sa budú pripúšťať na budúci rok.
Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Chovateľ chce v budúcnosti rozšíriť
stádo na počet zhruba 10 ks čistokrvných
kôz, získať štatút šľachtiteľského chovu
a produkovať plemenný materiál. KÚ budú
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UZNÁVACIE KONANIE RCH KÔZ PLEMENA
BIELA KOZA KRÁTKOSRSTÁ U CHOVATEĽA
TERRE, S. R. O., ČIŽATICE 149, 044 47
KECEROVCE, DŇA 7. 11. 2017
FARMA Č. CEHZ 440063
Priebeh uznávacieho konania:
Predseda Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK
na Slovensku Ing. Šutý delegoval na toto
uznávacie konanie komisiu v tomto zastúpení:
• Ing. Pavol Gúgľava, šľachtiteľ ZCHOK,
ako predseda komisie
• p. Branislav Milke, PS SR, Regionálne
stredisko Prešov
• MVDr. Štefan Karahuta, riaditeľ RVPS
Košice
• za chovateľa sa zúčastnil majiteľ farmy
Ing. Jozef Mičúch
Zloženie a charakteristika stáda
Stádo sa nachádza na farme v katastri
obce Čižatice. Stádo bolo nakúpené zo
šľachtiteľského chovu Ing. Daniely Struckelovej zo Zemplínskej Teplice v počte
3 ks plemenných kozičiek, narodených
v roku 2017, tieto už boli ohodnotené pri
bonitácii u chovateľky. Plemenný cap bol
dovezený z Českej republiky. Na všetky
zvieratá sú vystavené potvrdenia o pôvode. Ing. Mičúch patrí medzi väčších chovateľov dojných kôz. Okrem týchto zvierat
vlastní aj uznaný RCH kôz plemena hnedá
koza krátkosrstá a aj úžitkový chov kôz,
spolu v počte približne 50 ks. Zvieratá sa
pasú v oplôtkoch, ustajnené sú v murovanej maštali. Dojenie je strojové, v dojárni.
Podmienky ustajnenia a aj krmovinová základňa sú na veľmi dobrej úrovni.
Chovateľ sa venuje aj chovu mäsového
dobytka a chovu jazdeckých koní.
Kondičný a zdravotný stav:
Kondičný a zdravotný stav všetkých
kôz je na veľmi dobrej úrovni. RVPS Koši-

Uznávanie RCH BB - AXEL.
ce – okolie vydala písomné stanovisko, že
stádo je klinicky zdravé, prosté nákaz a dodržiavajú sa v ňom všetky stanovené veterinárne opatrenia.
Chovateľský zámer, výkon KÚ
Zámerom chovateľa je v budúcnosti
získať štatút šľachtiteľského chovu a produkovať plemenný materiál. Počty plemenných kôz tohto plemena chce chovateľ
v budúcnosti zvýšiť na 20 ks. Kontrolu úžitkovosti bude vykonávať PS SR, regionálne
stredisko Prešov, KÚ sa už vykonáva v RCH
kôz plemena hnedá krátkosrstá.
Záver:
Na základe uvedených skutočností
sa uznávacia komisia rozhodla odporučiť
Šľachtiteľskej rade uznať tento chov za
rozmnožovací.
UZNÁVACIE KONANIE RCH
ANGLONÚBIJSKEJ KOZY U CHOVATEĽA
JOZEFA MISKÓ, VEĽKÉ TÚROVCE 401, 935
81, DŇA 8. 11. 2017
FARMA Č. CEHZ 314551
Priebeh uznávacieho konania:
Uznávacieho konania sa na základe
menovania predsedom Šľachtiteľskej rady
zúčastnili títo členovia uznávacej komisie:
• Ing. Pavol Gúgľava, šľachtiteľ ZCHOK,
ako predseda komisie
• Ing. Ľudovít Kecskés, PS SR, RS Dunajská Streda
• zástupca RVPS Levice sa konania nezúčastnil, ale RVPS vydala súhlasné
stanovisko k uznaniu tohto chovu za
rozmnožovací
• za chovateľa sa zúčastnila majiteľ chovu pán Jozef Miskó
Zloženie a charakteristika stáda:
Stádo sa nachádza v obci Veľké Túrovce, okres Levice. Zvieratá boli nakúpené

v júli 2017 z RCH NUBIA, s. r. o. Drnava,
okres Rožňava. Ide o čistokrvné zvieratá
zapísané do plemennej knihy. Pri uznávacom konaní bola zároveň vykonaná aj
bonitácia stáda, pri ktorej boli, podľa bonitačných zostáv a katalógov zistené nasledovné počty:
Plemenné kozy:
26 ks
Plemenné kozičky nar. v r. 2017:
21 ks
Plemenný cap:
2 ks
Chovateľ počíta s intenzívnym spôsobom chovu, zvieratá budú mať po celý rok
k dispozícii výbeh a budú kŕmené konzervovanými objemovými krmivami a jadrom.
Ustajnené sú v novej maštali na hlbokej
podstielke. Na dojenie sa buduje nová dojáreň.
Zdravotný a kondičný stav:
Všetky zvieratá sú vo veľmi dobrom
zdravotnom a kondičnom stave, kozičky
narodené v minulom roku sú už pripustené,
kozičky narodené v tomto roku sa budú pripúšťať na budúci rok.
Chovateľský zámer, výkon KÚ:
Chovateľ chce v budúcnosti rozšíriť stádo na počet zhruba 100 ks čistokrvných kôz,
získať štatút šľachtiteľského chovu a produkovať plemenný materiál. Hlavný produkčný
zámer chovu však bude spočívať v produkcii
mlieka, ktoré je zaujímavé pre viacerých odberateľov. KÚ budú vykonávať PS SR Regionálne stredisko Dunajská Streda.
Záver:
Komisia po obhliadke konštatovala, že
kondičný a zdravotný stav zvierat je na veľmi dobrej úrovni. Takisto aj ustajňovacie
a chovné priestory zodpovedajú požadovanému štandardu. Na základe uvedených
skutočností sa uznávacia komisia rozhodla
odporučiť Šľachtiteľskej rade uznať tento
chov za rozmnožovací.
Chov oviec a kôz 4/2017

PODUJATIA

Festival tradičných syrov 2017 v Mikulove
bol zas bohatší
Koncom septembra sa v Mikulove na Morave konal už 5. ročník „Festival tradičných syrov z Čiech, Moravy a Slovenska“ a v rámci toho sa konala aj Národná syrárska súťaž malých a regionálnych výrobcov
syrov. Je to významná udalosť pre malých farmárov a malovýrobcov syry v Čechách i na Slovensku. Organizuje to Svaz faremních zpracovatelů v Českej republike pod vedením Blanky Hrbkovej, SPŠ nlékarenská
v Kroměříži – Ing. Jozef Mrázek a to spolu s ďalšími organizáciami. Celý Festival prebiehal pod záštitou
ministra zemědelství ČR Ing. Mariana Jurečky a s podporou MZe ČR. Samotný Festival prebiehal dva dni
na námestí v historickom centre v Mikulove a syrárska súťaž zas v areáli miestneho kina.
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina
Celé dva dni trvania Festivalu na námestí v Mikulove, napriek nepriaznivému počasiu a dažďu, vystavovala a tiež i predávala celá rada výrobcov syrov
z Čiech i Slovenska svoje výrobky. Bola to ozajstná
prehliadka vynikajúcich syrov tradičných i nových
a to nielen z kravského mlieka, ale i z ovčieho a kozieho. Popri tom tam bola celá rada sprievodných
akcii ako napr. cimbalová muzika, spievajúce stĺkačky masla, programy pre deti, kurzy na spracovanie
mlieka na syry, domáce remeslá, pečenie chleba
i jahniat a tiež i odborné prednášky.
Na súťaži kvality syrov sa zúčastnili členovia
zväzu farmárov, malé mliekarne do 5 zamestnancov,
poľnohospodárske podniky, chovatelia dojených
zvierat a tiež i „hobby syrári“. Súťažilo sa v 4 kategóriách syrov a to zvlášť v kategórii syry z kravského mlieka, potom syry z ovčieho mlieka a tiež syry
z kozieho mlieka. Tieto kategórie sa delili ešte na
mäkké čerstvé syry a na zrejúce syry. Osobitná kategória bola Parené syry. Syry hodnotili 4 štvorčlenné komisie odborníkov z Čiech i Slovenska. Súťaže sa
zúčastnilo 37 výrobcov syrov a z toho štyria výrobcovia zo Slovenska (Jozef Hiadlovský – Slovenská Lupča, AT Dunaj – syráreň Dubník, Ing. Barbora Kováčová – Zlaté Moravce a Koliba ZP – Zázrivá). Spolu sa
hodnotilo pomerne veľmi vysoký počet vzoriek syrov
a to až 87 syrov.
Najpočetnejšia skupina syrov na súťaži (26) bola
kategória syrov z kravského mlieka a to zvlášť polotvrdé a tvrdé syry. Tieto syry boli skutočne v priemere veľmi dobré a boli aj dobre vyzreté a boli mnohé
aj ochutené. Ako najlepší sa ukázal syr Taurus horský
z družstva Taurus Protivanov. Ako 2. – 3. v poradí sa
umiestnil vynikajúci slovenský syr Rúbaň z AT Dunaj,
Mliekareň Dubník. Z kravského mlieka ako mäkký
syr sa umiestnil na 1.miese Tvaroh z Bemagro, a. s.
Malonty, ktorý získal aj ocenenie ako najlepší certi-
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fikovaný BIO syr. Z mäkkých syrov bol najlepšie hodnotený BERT syr s plesňou na povrchu od Ing. Menšíka z Kunčíc pod Ondřejníkem.
Syry z kozieho mlieka mali tiež bohatú účasť na
súťaži a to nielen čerstvé, ale i polotvrdé (19). Ako
najlepší z mäkkých syrov bol Čerstvý kozí syr od K.
Šťastnej z Kozí farmy Úvalno. Zo zrejúcich syrov na
1.mieste sa umiestnil Zrajíci kozí syr od M. Palánovej zo Syrárny Jezeřany Maršovice. Syrov z ovčieho
mlieka na súťaži bolo pomerne málo (9). Vynikajúca
bola najmä bryndza od M. Hrdličku z Brníčka a tiež
Zrajúci syr Brníčko tiež od p. Hrdličku. Tento farmár si ozaj zaslúži veľkú pozornosť pre vynikajúce
výsledky v chove oviec i za kvalitu syrov. V kategórii
parené syry výrazne najlepšie sa umiestnil syr Copánek od J. Jandečkovej z Nepomuk.
Tohoročná kvalita hodnotených farmárskych
syrov bola bezpochyby podstatne lepšia ako v uplynulé roky a konštatovali to nielen hodnotitelia, ale
aj bežní účastníci Festivalu. Veľmi potešiteľné bolo,
že sa farmári i malovýrobcovia naučili robiť nielen
čerstvé a mäkké syry, ale aj vynikajúce zrejúce syry
s pestrou škálou druhov. Veľkým prínosom pre návštevníkov celého Festivalu syrov bola veľká účasť
syrárskych stánkov, kde všetci účastníci mohli si obzrieť i odskúšať kvalitu syrov. Škoda, že tam neprišlo
viac farmárov zo Slovenska. Veľmi dobre sa uviedli
však syrári z AT Dunaj, Mliekareň – syráreň Dubník

a tiež i Ing. Barbora Kováčová z Kozej farmy Čierna
dolina - Zlaté Moravce.
Podstatné na Festivale syrov a to i na súťaži nebolo iba zvíťaziť, ale najmä zúčastniť sa takejto vynikajúcej prehliadky, zviditeľniť na verejnosti svoju
výrobu, porovnať si kvalitu svojich i konkurenčných
syrov a hlavne získať nové podnety na ďalšie zlepšovanie kvality i inováciu výroby. Okrem súťaže na
Festivale bola možnosť konzultovať a poradiť sa so
skúsenými odborníkmi a dokonca sa i učiť základom
syrárstva. To všetko má veľký význam pre ďalší vývoj
výroby kvalitných syrov v Čechách i na Slovensku.
Veľkým prínosom celého Festivalu syrov v Mikulove
bola pomoc a záštita Ministerstva zemědelstvi ČR
a osobná účasť ministra Ing. Mariana Jurečky.
Záverom je potrebné poďakovať všetkým organizátorom Festivalu tradičných syrov z Čiech, Moravy
i Slovenska v Mikulove, na čele s Blankou Hrbkovou zo
Svazu faremních zpracovatelův ČR, za vynikajúcu prípravu i realizáciu tohto podujatia. Tento Festival si už
každým rokom získava stále väčšiu popularitu medzi
výrobcami i vo verejnosti a stáva sa miestom, kde malovýrobcovia syrov môžu získať nový impulz pre ďalší
rozvoj výroby vynikajúcich syrárskych špecialít.
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Sérologický monitoring kliešťovej encefalitídy
u oviec a kôz v roku 2016 – význam
laboratórnej diagnostiky
Kliešte môžu byť prenášačmi vírusov, ktoré spôsobujú zápal mozgu a mozgových blán –
kliešťovú encefalitídu. Je to zoonóza a predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.
V Anglicku a Škótsku je známa ovčia encefalitída /Louping-ill/, na východe ruská jarno-letná encefalitída a v strednej a severnej Európe stredoeurópska kliešťová encefalitída = TBE =
Tick-borne encephalitis. Ochorenie postihuje ľudí, domáce, hospodárske a divo žijúce zvieratá. Liečba je len symptomatická, priama terapia nie je doposiaľ známa. Kliešťová encefalitída
u ľudí končí vo väčšine prípadov úplným uzdravením alebo najmenej u 6 % chorých sú trvalé
následky /dlho pretrvávajúce bolesti hlavy, obrny, úbytok svaloviny a iné/ alebo u 1 – 2 % chorých končí úmrtím.
Kováčová, D., Babinčáková, M., Vankúšová, M., Maceková M.
ŠVPÚ - Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín
Úvod
Kliešťovú encefalitídu spôsobuje vírus patriaci
medzi arbovírusy, do čeľade Flaviviridae /Obr. 1/.
Je rezistentný voči pôsobeniu žalúdočnej šťavy, čo
má význam v epidemiológii nákazy. Inaktivuje sa
pri 72 o C a 85 oC, to znamená, že pasterizácia ho
ničí. Ochorenie sa vyznačuje fenoménom prírodnej ohniskovosti – hlavným prenášačom je kliešť
obyčajný – Ixodes ricinus /Obr. 2/, ktorý je vlastne biologickým vektorom. V prírodnom ohnisku sa
vyskytuje asi 1-2 % infikovaných kliešťov. Počas
svojho života kliešte parazitujú na rôznych hostiteľoch: larva spravidla na drobných hlodavcoch,
nymfa na ježkoch, veveričkách, vtákoch zbierajúcich potravu na zemi, na zajacoch a dospelý kliešť
najmä na lovnej zveri, na voľne sa pasúcich domácich zvieratách, na psoch a mačkách.
Na človeku môžeme zastihnúť všetky tri vývojové štádia, aj keď najčastejšie to bývajú nymfy.
Človek sa najčastejšie nakazí po prisatí /aj krátkodobom/ infikovaného kliešťa, výnimočne požitím
tepelne nespracovaného infikovaného mlieka,

resp. mliečnych výrobkov – napr. konzumácia ovčieho alebo kozieho syra, ale aj infikovanou krvnou
transfúziou. Najviac hlásených prípadov ochorenia
je v lete a v jeseni. Až 70 % infekcií TBE je klinicky
inaparentných.
Typickým znakom ochorenia u zvierat je sezónny výskyt, najmä na jar, začiatkom leta, ako aj koncom septembra, čo súvisí s biologickou aktivitou
kliešťa. Typickým biotopom kliešťovej encefalitídy
(KE) sú zmiešané lesy a pasienky. Klimatická zmena
na Slovensku spôsobuje aj „sťahovanie“ kliešťov
z južných okresov Slovenska na sever až pod Tatry, kde už majú vhodné podmienky na život. Dnes
kliešte nachádzame aj v horských oblastiach do
1200 metrov. Doterajší najvyšší nález kliešťa bol
zaznamenaný vo Veľkej Fatre vo výške 1460 metrov
nad morom.
Kliešť obyčajný – Ixodes ricinus
Kliešť je parazit, ktorý sa živí krvou divých
i domácich zvierat a človeka. Má trojročný vývojový cyklus, počas neho vystrieda troch hostiteľov.

Tab. č. 1: Sérologické vyšetrenie na kliešťovú encefalitídu u oviec a kôz súpravou ELISA „EIA TBEV
Ig“ v roku 2016 v Prešovskom a v Žilinskom kraji.
Prešovský kraj:
Ovce
vyš / počet poz.
Prešov, Sabinov
20 / 3
Svidník
10 / 2
Bardejov
8/0
Vranov
10 / 3
Humenné
10 /1
Poprad, Kežmarok
28 / 5
Stará Ľubovňa
11 / 2
Lipt. Mikuláš
Martin
Čadca
Žilina
Púchov, Ilava
Dolný Kubín
Spolu:
97 / 16
Okresy
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Prešovský kraj:
Kozy
vyš / počet poz.
15 / 4

4/0
3/0

22 / 4

Žilinský kraj:
Celkové % pozitivity
Ovce
Ovce
Kozy
vyš / počet poz.
15,0
26,6
20,0
30,0
10,0
17,8
18,2
25 / 2
8,0
10 / 0
7/0
15 / 0
16 / 3
18,7
15 / 1
6,7
88 / 6
11,9
18,2

Samička kladie približne 2 000 vajíčok do povrchových vrstiev pôdy a do spodných častí vegetácie.
Z nich sa vyvíjajú larvy, nymfy a dospelé kliešte.
Každé vývojové štádium sa živí krvou. Samček meria 2 mm, samička až 10 mm. Nacicaná samička
zväčšuje svoju hmotnosť až 200× /Obr. 3/. Kliešť sa
na povrchu tela najčastejšie prisaje na teplé, spotené miesta, kde je jemná pokožka.
Výskyt kliešťovej encefalitídy
Na Slovensku je podľa literatúry známych asi
37 prírodných ohnísk kliešťovej encefalitídy (KE),
ktoré boli určené na základe monitorovacích štúdií
prítomnosti vírusu kliešťovej encefalitídy u kliešťov napr. v oblasti Tríbeča, Vtáčnika, Nitrianskej
a Pohronskej pahorkatiny, v údolí Váhu až do
okresu Považská Bystrica, v oblasti Malých Karpát,
v Záhorskej nížine a v Kováčskych kopcoch, v Krupinskej planine, v Slovenskom krase a v Slánskych
vrchoch /Obr. 4/.
Výskyt ochorení u ľudí sa Slovensku na KE je
väčšinou sporadický, zriedkavo epidemický v endemických oblastiach. Každoročne je na Slovensku
diagnostikovaných niekoľko desiatok ochorení
často s veľmi závažným priebehom. Ochorenia sa
vyskytujú vo všetkých vekových skupinách, pričom
najvyššia chorobnosť je u dospelých. Počet hlásených ochorení na KE na Slovensku, ktoré spracováva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, sa od roku 1993 pohyboval medzi
50 – 100 prípadmi ročne, za ostatných desať rokov
viditeľne narastá. V roku 2013 ich bolo hlásených
dokonca 162, čo sú 3 prípady na 100.000 obyvateľov. Najviac sú postihnuté okresy na strednom
Považí.
V niektorých európskych štátoch zatiaľ neboli
zaznamenané žiadne prípady KE – Írsko, Island,
Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Španielsko
a Portugalsko. Endemické ohniská kliešťovej encefalitídy sú vo svete známe, všeobecne nie sú vedomosti o tom, že by sa ich počet a lokalita významne
menili počas ostatných desaťročí.
Charakteristika ochorenia u ľudí
Klinický priebeh ochorenia býva dvojfázový.
Prvé štádium choroby sa začína najčastejšie o 1 až
14 dní po prisatí kliešťa. Jeho priebeh býva podobný chrípke: horúčka, únava, bolesti hlavy, drieku
a končatín, katarálne prejavy, žalúdkové a črevné
ťažkosti, celková nevoľnosť, nechutenstvo, nutkanie na dávenie. Po 1 až 20 dňoch, keď je pacient
takmer bez príznakov, môže nasledovať druhé štádium, ktorého priebeh býva podstatne závažnejší, pretože vírusy po masívnom rozmnožení môžu
preniknúť do centrálnej nervovej sústavy, kde poškodzujú nervové bunky. Prejavuje sa to silnými
Chov oviec a kôz 4/2017

bolesťami hlavy, vracaním, vysokými horúčkami,
poruchami vedomia. Kliešťový zápal mozgu alebo
mozgových blán môže mať i trvalé následky, ako sú
obrny, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, znížená výkonnosť, depresia. Akútna fáza KE
trvá 1 – 3 týždne. Ťažší priebeh, často i s trvalými
následkami, môžeme pozorovať u seniorov.
Diagnostika kliešťovej encefalitídy u ľudí
Dôležitá je anamnéza, klinický obraz ochorenia a výsledky laboratórnych testov: biochemické a cytologické vyšetrenie likvoru, sérologické
stanovenie protilátok triedy IgM a IgG v krvnom
sére. Sérologickým markerom akútnej infekcie sú
protilátky triedy IgM. Ich tvorba pretrváva niekedy
až 10 mesiacov. Protilátky triedy IgG zabezpečujú
ochranu proti novej nákaze a môžeme ich diagnostikovať dlhodobo /niekoľko rokov/ po infekcii
alebo vakcinácii.
Symptómy u zvierat
Ochorenie prežúvavcov prebieha ako bezpríznaková infekcia. Hovädzí dobytok, ovce a kozy
klinicky neochorejú, ale v priebehu 48 hodín sa
u nich vyvinie virémia (vírus koluje v krvi a mlieku
zvierat).Virémia trvá 2 – 6 dní, čo je z epidemiologického hľadiska dôležitá skutočnosť, najmä pri
konzumácii mliečnych výrobkov z neprevareného
mlieka, alebo priama konzumácia takéhoto mlieka.
Nemožno tiež vylúčiť infekciu ľudí aerosólom pri
dojení infikovaných zvierat.
Pri psoch sa KE prejavuje ako virémia s postihnutím centrálneho nervového systému. Existencia prírodného ohniska závisí od výskytu pôvodcu ochorenia (vírusu), vektorov /(kliešťov),
hostiteľov (hovädzí dobytok, ovce, kozy, divé
zvieratá) rezervoárových zvierat (hlodavce a hmyzožravce), biotopov (najvhodnejšie sú vlhké krovinaté porasty) a aj od klimatických podmienok vonkajšieho prostredia. Čím väčšia je denzita malých
cicavcov, tým väčšie sú možnosti infekcie všetkých
zvierat a ľudí, čo sa môže prejaviť vzplanutím epidémie.
Diagnostika kliešťovej encefalitídy u zvierat
Podobne ako u ľudí sa diagnóza u zvierat stanovuje na základe anamnézy, klinických príznakov
(ktoré spravidla nie sú výrazné/ a podľa výsledkov
laboratórneho vyšetrenia. Vírus môžeme izolovať
z krvi a surového mlieka zvierat vo viremickom
štádiu. Izolácia vírusu sa robí na cicajúcich myChov oviec a kôz 4/2017

škách, na kuracích embryonálnych bunkách alebo
metódou PCR. V sérologickom vyšetrení na prítomnosť protilátok proti TBE sa používa metóda vírusneutralizačného testu /VNT/ a metóda ELISA testu
na dôkaz anti-TBE protilátok v krvných sérach všetkých teplokrvných živočíchov.
Sérologický monitoring TBE u oviec a kôz
V lete roku 2016 sme vykonali preventívne prešetrenie potenciálnych prírodných ohnísk kliešťovej encefalitídy formou sérologického monitoringu
oviec a kôz na vírus TBE s cieľom aktívne prispieť
k profylaxii nákazy u ľudí. Náhodným výberom boli
vyšetrené krvné séra oviec a kôz, ktoré doručili na
oddelenie sérológie z dôvodu prevencie, predaja,
presunu, karantény alebo pre zdravotné príznaky.
Negatívny výsledok vyšetrenia oviec, resp. kôz na
KE môže zvýšiť hodnotu chovného stáda z hľadiska
zdravotného aj ekonomického. Táto cielená kontrola je v súlade s NV SR č. 626 z 3. 11. 2004 o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz. Účelom úlohy
bolo tiež sledovanie ohnísk kliešťovej encefalitídy
na základe prítomnosti protivírusových protilátok
u oviec a kôz. Získané výsledky z prešetrenia niektorých chovov môžu prispieť k epidemiologickému
prieskumu nákazy u ľudí. Tento monitoring o sérologickej prevalencii kliešťovej encefalitídy u oviec
a kôz môže byť súčasťou ďalších poznatkov o tomto
ochorení na Slovensku.
Cieľ cieleného sérologického vyšetrenia
Kliešťovú encefalitídu najčastejšie diagnostikujeme nepriamym dôkazom pôvodcu - stanovenie
špecifických protilátok Ig v krvných sérach oviec
a kôz. Na nepriamy dôkaz sa používajú rôzne sérologické reakcie, z ktorých sa v minulosti často
používal komplement-fixačný test /KFT/, v súčasnosti sporné výsledky verifikujeme pomocou vírus
neutralizačného testu /VNT/ a dnes najspoľahlivejšiu laboratórnu diagnostiku predstavuje enzymoimunologický test ELISA.
Cieľom našej práce bolo zistiť sérologickú prevalenciu kliešťovej encefalitídy u oviec a kôz metódou ELISA. Bola vykonaná imunologická analýza,
ktorá sledovala porovnanie výsledkov výskytu nákazy podľa incidencie ochorenia na Slovensku na
100 000 obyvateľov a výsledkov sérologického monitoringu u oviec a kôz v Prešovskom a Žilinskom
kraji.
Ako materiál slúžili krvné séra od bahníc po
aborte, od plemenných baranov, zdravých oviec

a kôz z okresov Prešov, Svidník, Stará Ľubovňa,
Poprad, Bardejov, Humenné, Vranov, Liptovský Mikuláš, Martin, Čadca, Žilina, Púchov a Dolný Kubín.
Odber a analýza vzoriek boli vykonané v lete 2016
a sérologická diagnostika bola urobená na pracovisku ŠVPÚ - Veterinárny a potravinový ústav Dolný
Kubín – Skúšobné laboratórium Prešov, pričom boli
monitorované 2 kraje.
Význam a výsledky laboratórnej diagnostiky
Na stanovenie protilátok všetkých izotopov
proti vírusu kliešťovej encefalitídy /celkové Ig =
imunoglobulíny/ v sérach oviec a kôz sa používala
kompetitívna imunoenzymatická súprava ELISA.
Každý pozitívny výsledok t.j. nález špecifických
protilátok TBEV Ig svedčí o imunite voči ochoreniu – t.j. stav infekcie, resp. stav po skôr prekonanej infekcii. Len pri včasnom štádiu infekcie TBE /
menej ako 3 týždne/ môže byť negatívny výsledok
testu pre nízku hladinu protilátok. Význam používania súpravy ELISA v laboratórnej diagnostike
kliešťovej encefalitídy u oviec a kôz spočíva v rýchlom a spoľahlivom dôkaze ochorenia.
Pri depistáži výskytu anti-vírusových protilátok
v chovoch oviec sme dosiahli nasledujúce výsledky.
Sérologickou metódou ELISA sme vyšetrili na KE
185 oviec a 22 kôz /Tab. č. 1/. Z celkového počtu
97 vyšetrených vzoriek oviec z Prešovského kraja
bolo ELISA metódou 16 krvných sér pozitívnych,
čo predstavuje 16,5 % pozitivitu. V Žilinskom kraji
z počtu 88 prešetrených oviec bolo 6 pozitívnych,
čo podľa kritérií testu svedčí pre 6,8 % sérologickú prevalenciu. Pomerne vysoká séropozitivita
bola zaznamenaná v skupine kôz v Prešovskom
kraji – 18,2 % /Graf 1/. V Prešovskom aj Žilinskom
kraji sú okresy so zvýšeným sérologickým výskytom
kliešťovej encefalitídy /Graf 2/. Pozitívne vzorky /3
a viac oviec/ boli potvrdené v okrese Vranov /Petrovce - obec ležiaca na úpätí Slanských hôr v nadmorskej výške 310 m n. m./, v okrese Kežmarok /
Reľov – obec ležiaca v Spišskej Magure v nadmorskej výške 725 m n. m./ a v okrese Sabinov /Torysa - obec ležiaca na hornom Šariši v nadmorskej
výške 420 m n. m./. Sérologickým vyšetrením kôz
sme zistili významné ohnisko KE v okrese Prešov
/Proč – chotár obce leží na okraji Nízkych Beskýd
v nadmorskej výške 400 – 640 m n. m./ - výsledky
všetkých vzoriek svedčili o značne vysokej hladine
celkových TBEV protilátok. Pri hodnotení kliešťovej
encefalitídy v Žilinskom kraji môžeme konštatovať,
že sme v známom endemickom ohnisku KE v okrese
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Ilava /Červený Kameň – obec sa nachádza v oblasti Bielych Karpát v nadmorskej výške 360 m n. m./
v ovčích sérach diagnostikovali pomerne vysoké
hladiny TBEV protilátok. Tieto okresy podľa epidemiologických štúdií vykazujú vyššiu incidenciu
ochorení ľudí na KE na 100 000 obyvateľov. Okresy
s nulovou sérologickou prevalenciou vírusu kliešťovej encefalitídy u oviec a kôz patria podľa epidemiologických štúdií do oblastí s nízkou incidenciou
ochorenia. Toto zistenie je iste podmienené tým,
že kliešťová encefalitída je prírodno-ohnisková
nákaza. V endemických oblastiach sa pri cicaní krvi
na rezervoárových zvieratách nakazia kliešte, ktoré
následne prenášajú infekciu na ovce, kozy a človeka. Ochorenia v týchto oblastiach majú sezónny
charakter od apríla do októbra s maximom v júni
a v septembri. Dokázaná celková sérologická prevalencia KE u oviec /11,9 %/ a kôz /18,2 %/ poukazuje na fakt, že je potrebné mlieko pred konzumáciou prevariť alebo piť pasterizované a dodržiavať
všetky preventívne opatrenia pri pohybe a pobyte
v prírode.
Prevencia ochorenia
V prírodných ohniskách KE cirkuluje vírus medzi
vektormi /kliešte/ a rezervoárovými zvieratami /
hlodavce, hmyzožravce/ nezávisle od človeka. Preto aj vzplanutie kliešťovej encefalitídy u ľudí často
závisí od premnoženie hlodavcov a klimatických
podmienok regiónov. Proti kliešťom a rezervoárovým zvieratám bojujeme agrotechnickými zásahmi – postrekmi a popraškami lesných porastov
a krovísk, vyrubovaním kríkov a pod. Proti kliešťom je vhodné preventívne používať repelenty,
pre zvieratá proti-kliešťové obojky, spreje, kvapky
na kožu alebo aj tabletky. Je dobré sa prezrieť po
každom návrate z lesa. Aj touto cielenou kontrolou
bolo potvrdená úloha preventívne prešetrovať po-

tenciálne prírodné ohniská nákazy. Preventívnym
opatrením je spoľahlivá pasterizácia mlieka, čo sa
však pri spracovaní ovčieho a kozieho mlieka zatiaľ
vždy nerobí. Zakladanie salašov si vyžaduje prešetrenie lokality na výskyt KE.
Dôležitým preventívnym opatrením je informovanosť o ohniskách KE, aby sa obmedzila rekreácia
ľudí v rizikových územiach. U ľudí je najspoľahlivejším spôsobom ochrany očkovanie, ktoré sa odporúča pre skupiny obyvateľstva žijúce, respektíve
pracujúce v oblastiach s vyššou aktivitou kliešťov /
lesní robotníci, pastieri, poľovníci, či chatári/. Po
základnom očkovaní pretrváva ochranný účinok
imunizácie tri roky. Nevyhnutná je zdravotnícka
osveta obyvateľstva /prisatého kliešťa je potrebné
čo najrýchlejšie odstrániť, po dezinfekcii kliešťa
uchopiť čo najbližšie k miestu prisatia a vytiahnuť
ho/. Veľmi modernou zdravotníckou pomôckou na
bezpečné odstránenie kliešťov je ATIX SPRAY, ktorý
zmrazí kliešťa a tým zníži jeho metabolickú aktivitu.
To obmedzí alebo zabráni prenos telesných tekutín
z parazita do tela hostiteľa. V tej chvíli môžete pinzetou rýchlo a bezpečne celého kliešťa odstrániť.
Záver
Kliešťová encefalitída /Tick-borne encephalitis = TBE/ je známym zdravotným problémom celej strednej a východnej Európy aj Ázie. Infekcia
sa môže prejaviť u ľudí ťažkými akútnymi alebo
chronickými neurologickými príznakmi, u zvierat
prebieha prevažne bez narušenia zdravotného stavu. Pôvodca ochorenia – TBE vírus - sa rýchlo šíri
do nových geografických oblastí. Vírus sa prenáša
kliešťami /vektory/, hlavne Ixodes spp., medzi
malými cicavcami ako sú hlodavce, ktoré slúžia ako
vírus zosilňujúci hostitelia /rezervoárové zvieratá/. Človek sa nakazí sporadicky, a to buď prisatím
kliešťa alebo od domácich pasúcich sa zvierat po-

čas virémie požitím infikovaného surového mlieka
alebo mliečnych výrobkov z neho vyrobených. Prežúvavce, resp. ostatné stavovce bežne nevykazujú
klinické príznaky nákazy, výsledkom infekcie sú
špecifické protilátky dokázané sérologickým monitoringom.
V rokoch medzi 1990 až 2009 bolo hlásených takmer 170.000 ľudských klinických prípadov v Európe a Rusku – Rev.Sci.Tech.Off.Int.
Epiz.,2015,34/2/,453-466. Počet klinických
prípadov v jednotlivých rokoch sa značne líši. Kým
očkovacie kampane viedli k drastickému zníženiu
výskytu TBE v posledných 15 rokoch v niektorých regiónoch Európy, choroba sa rozšírila do ďalších oblastí – v Škandinávii, Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Vzhľadom k rastúcim obavám verejnosti z tejto
nákazy, Európska únia sa rozhodla zaradiť na zoznam chorôb povinných hláseniu aj TBE. Na šírenie
nákazy a jej prevalenciu má zásadný vplyv globálne
otepľovanie, medzikontinentálny obchod a cestovanie, resp. všetky faktory ovplyvňujúce ekologickú
rovnováhu medzi vektorom a hostiteľmi.
Kliešťová encefalitída bola po prvýkrát popísaná v r. 1931 v Rakúsku a vírus prvýkrát izolovali
v Rusku v r. 1937. V súčasnosti sa odhaduje počet
klinických prípadov ochorenia u ľudí medzi 10.000
a 12.000 ročne, z toho 3.000 pacientov je hospitalizovaných v Európe. Laboratórna diagnostika
a očkovanie majú najväčší význam v ochrane
zdravia obyvateľstva. Dokumentuje to napr. Rakúsko, ktoré malo najvyšší výskyt TBE v strednej
Európe pred vykonaním hromadného očkovania
v roku 1981. Teraz sa prevalencia odhaduje na 0,88
na 100.000 obyvateľov a 86 % populácie je zaočkovaná. Účinnosť vakcinácie je vysoká. Predpokladá
sa, že hromadné očkovanie v Rakúsku zabránilo
4.000 prípadom kliešťovej encefalitídy a 15 až 30
úmrtiam.
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Gazdovstvo Janky Martincovej
S otcom ťahala káru plnú sena, teraz ju ťahá sama. Chov oviec a tradičné gazdovanie pokladá za dedičstvo, na ktoré nemieni zabudnúť. Redaktor rádia Regina Peter Cítenyi ju navštívil
na jej gazdovstve v Hornej Mičinej neďaleko Banskej Bystrice v apríli 2016. Janka Martincová
z Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici je
gazdiná telom i dušou.
Ing. Janka Martincová, PhD.
NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica
Vitajte na mojom gazdovstve. K nám sa volá
do Starov. Chovám ovečky, plemena cigája, toto
čo tu teraz vidíte tak sú jarky, až na budúci rok
budú z nich dojné ovce. Čo je také zaujímavé,
tieto dve sú plemena Lacaune, sú to také šľachtičné, dostala som ich do daru od jedného chovateľa z Čiech, je to cenný plemenný materiál.
Gazdovstvo Janky Martincovej, je to tak
trošku nezvyčajné, že ako žena máte gazdovstvo, ako to zvládate?
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Nie je to vôbec jednoduché, zvlášť, že som
žena, no chcem sa s tým trošku popasovať, možno by bolo najjednoduchšie sa toho vzdať, mať
od toho pokoj, predať to, a napr. cestovať a tak,
lebo všetci sa tomu čudujú, že ako žena chovám ovce. Mohla by som viac užívať život, takto
nemám veľa voľného času, voľný čas mi zabije
toto gazdovstvo. Tým, že pracujem na lúkach,
môžem dobre skĺbiť moju prácu s týmto mojím
koníčkom.
Celkom dobre sa Vám to darí, dôkazom
toho sú tieto ovečky, čo to všetko obnáša, čo
všetko za tým je?

Dakto si to vôbec nevie predstaviť, ale určite tí, čo chovajú mi dajú isto za pravdu, že je to
v prvom rade drina a človek musí mať rád aj tú
drinu, inak by s tým asi praštil a ako pre ženu,
tak je to asi namáhavé.
V tejto časti roka je to asi jednoduchšie, Vy
teda prídete z práce a ako vyzerá ten Váš deň?
Keď prídem z roboty, idem rovno do maštale, už ovce bľačia, musím ich nachovať, v lete je
to jednoduchšie, dojné ovce sú na salaši a nedojné sa mi pasú za domom v oplôtku. No v zime je to horšie, vtedy, dá sa povedať, sa nepoChov oviec a kôz 4/2017

hnem z domu. V januári a februári sa ovce kotia,
musím byť pri tom, nedá sa mi od toho len tak
odísť. V zime ráno vstávam o piatej, musím ich
nachovať, potom stále bežím na autobus ),
a zase z práce sa ponáhľam domov, tak dakedy
som v maštali aj do ôsmej a niekedy tu fakt aj
spávam ).
Musí to byť náročné, pomáha Vám pri tom
niekto?
Sama by som to asi nemohla robiť. Vyžaduje
si to každodennú starostlivosť, nie každý z
rôznych dôvodov to môže robiť. Snažím sa nikoho nezaťažovať, no keď treba nájdu sa blízki
ľudia čo mi radi pomôžu. Nemôžem opomenúť
jedného skvelého človeka, ktorý sa mi snaží
pomáhať a podporuje ma v tom, čo robím. Neviem mu to nejak patrične vynahradiť, peniazmi
sa to ani nedá „zaplatiť”, v tomto prípade nehrajú takú dôležitú rolu, tá hodnota je v niečom
inom. Veľmi si to cením a preto aj touto formou
chcem mu vyjadriť svoju vďaku. Raz som sa ho
opýtala, prečo mi pomáha? Jeho odpoveď bola:
“Nestretol som sa so ženou, čo by chovala ovce,
preto, rád Vám pomôžem. “
Už vieme aké je ťažké mať gazdovstvo,
prečo to robíte, čo Vám to dáva vnútorne?
Vyrastala som v roľníckej rodine, kde vždy
sme mali gazdovstvo, rodičia pracovali na družstve, mali sme pole, lúky, vždy bolo okolo statku veľa roboty, v lete sa sušilo seno, robilo sa
na poli. Mali sme kravu, ovce a chovali sme aj
2-3 prasce. Pamätám si to od mlada, v každom
dome bolo gazdovstvo, bol to iný život. No je to
trošku smutný môj príbeh, lebo po smrti otca
som chcela udržať túto rodinnú tradíciu. Otec
ešte na smrteľnej posteli ma prosil, aby som
ovce predala, chcel ma ušetriť od toho čo ma
čaká, prízvukoval mi, že na ženu sa to nehodí,
„chceš chovať ovce“, že mala by som sa venovať iným veciam, tak mi vravel, a nie že chovať
ovce, chcel ma od toho ušetriť, vedel, čo všetko to obnáša. Ja som mu s plačom povedala,
že to chcem skúsiť, že to pokladám za také dedičstvo, ťažko, ťažko sa mi o tom hovorí, boli
to fakt najťažšie okamihy môjho života, on bol
gazda, akých je už málo, jeho ruky boli poznačené tvrdou robotou, takých gazdov ako bol
on, je už v dnešnej dobe asi veľmi málo. (pozn:
článok venovaný otcovi bol uverejnený v Roľníckych novinách pod názvom - Keď dedičstvo
nie je na obtiaž. In Roľnícke noviny. 11. 4. 2012,
č. 15/2012).
A ako to vidíte v budúcnosti?
Sama neviem čo budúcnosť prinesie. No
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nechcela by som sa toho úplne vzdať. Ja to nerobím možno tak „komerčne“ ako ostatní chovatelia, ale v snahe zachovať niečo tradičné.
Preto som v tom taká iná. Napr. je až neskutočné, keď sa ovca okotí už viac krát po sebe
na otcove narodeniny, alebo jahňa zvyknuté na
fľašku, chodí všade za vami, alebo stará ovca,
ktorá už dávno nemala „byť“, je matkou stáda
a cíti, že jej chcete dobre. Sú to také momenty,
možno pre niekoho nepodstatné. No zároveň,
baví ma cestovať, spoznávať nové miesta, mať
nové zážitky a pri takomto spôsobe života sa to
nedá plne realizovať, človek sa musí určitých
vecí vzdať.
Vedeli by ste si život bez toho predstaviť?
Ťažká otázka. Celkom si to teraz neviem dobre predstaviť, je to moja súčasť života, no príďte o pár rokov, možno sa časom niečo zmení.
Ešte čo je také milé, čo by som chcela povedať,
chodia sa sem na ovečky pozerať aj deti. Mala
som takú milú návštevu z Prahy. A Jasna sa ma
opýtala ako sa volajú malé jahniatka. „Nemajú
ešte mená“, odpovedala som, „tak ja im vymyslím“. Keď som jej povedala, že jedno jahniatko
sa narodilo na otcove narodeniny, opýtala sa
ma ako sa volal môj otec: „Pavol“ – tak bude
„Pavlínka“. Tú Pavlínku som si nechala na chov
a takisto aj „mašličkovú“. Také mená ako Rozárka, Mikuláš, to vymyslí len detské stvorenie. Zase Jonáško sa opýtal, až nám dospelým vyčaroval úsmev na tvári: „ A kde majú otecka? “ Sú to
také milé okamihy, na ktoré sa nedá zabudnúť.
O autorke článku…
Možno nie je celkom zvykom, aby autor článku písal sám o sebe. A zvlášť, keď ide o pomerne súkromné veci. Neskromne môžem povedať,
že radšej o sebe píšem, než hovorím. Keď ma
oslovili redaktori z rádia Regina, že by ma chceli
prísť natočiť, v prvom momente som stŕpla, no
vzápätí som bola milo prekvapená takouto ponukou, ktorá sa neodmieta. Bolo to odvysiela-

né dňa 19.apríla 2016 na rádiu Regina Banská
Bystrica. Od vtedy už uplynul nejaký čas a za ten
čas sa určité veci aj pomenili. Z rôznych dôvodov som isté veci musela prehodnotiť. A to čo
mi bolo srdcu blízke, som zatiaľ prenechala do
starostlivosti niekomu inému, niekomu, čo mi
ponúkol pomocnú ruku. Takých ľudí je v dnešnej
postmodernej dobe málo. Ovčiari si ma možno
spájajú aj s písaním článkov. Možno preto sú
moje články také autentické a ľudské, pretože
píšem o veciach, ktoré poznám zo svojej bytostnej skúsenosti. A ak moje články majú ľudom
čo povedať, tak za ten dar som vďačná. Pretože
byť dobrým nielen spisovateľom, znamená písať
o veciach, ktoré dobre poznáte. A ja za každým
článkom sa snažím písať svoj vlastný príbeh.
Vďaka môjmu „talentu“ som náhodne spoznala úžasných, rovných, zemitých ľudí, s ktorými
sme už, ako rodina. Pri takejto debate, ako ďalej, ako to poriešiť, mi povedali: „Ty viac spravíš, keď budeš o tom písať, to hockto nedokáže,
a tvoje články sú o ľuďoch. Ak sa situácia zmení,
tak potom sa môžem k tomu vrátiť, ale takto
by si sa zničila.“ Je pre mňa potešujúce, keď
dostanem e-mail so slovami: „Dobrý den, paní
Martincová, manžel děkuje za kompliment a na
oplátku i my chceme složit kompliment vám,
protože se nám váš článek velmi líbil /myslím,
že to je to nejlepší, co o nás bylo zatím v tisku
zveřejněno/ a to nejen to, co jste napsala o nás,
ale i celkově.“ Možno mi išlo o to, predstaviť
sa a odhaliť závoj a tým trošku aj samú seba.
Verím, že väčšina to bude chápať nie ako „samochválu“, ale ako poklonu tvrdému poctivému spôsobu života, čo bohužiaľ sa už pomaly
v dnešnej dobe vytráca a preto aj mojím cieľom
je zachytiť ešte to starosvetské, čo možno pomaly odveje čas a zostane už len spomienkou.
Okrem „gazdovania“ mám rada aj „svet umelcov“, je to trošku netradičná kombinácia ). Na
margo toho, „keby ťa tí umelci, videli s káričkou
sena tak asi by im padla sánka“ – povedané
z bežného života.
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Obrázky z niekdajších východnianskych salašov
Najstaršia písomná správa o chove oviec vo Východnej je z roku
1550. Píše sa v nej, že obyvatelia tejto obce žijú na valašskom práve
a zemepánovi hrádockého panstva platia dvadsiatok, tzn. 5 oviec zo
sta, k tomu temlov (kozí žalúdok) bryndze, každý z dvanástich valašských gazdov aj jeden syr a popruh na koňa. Okrem toho, bolo ich povinnosťou strážiť lesy, chytať zbojníkov, sprevádzať hrádockého pána,
chovať a strihať pánske ovce. Celkove predstavoval ročný dvadsiatok
vyše 100 kusov dochovaných oviec. Ak teda odovzdali každú dvadsiatu
ovcu zemepánovi, museli ich chovať vyše 2000. Mimoriadne zaujímavé
sú správy, podľa ktorých už vtedy mali salaše pod Kriváňom a v Tichej
i Kôprovej doline na pomedzí Vysokých a Liptovských Tatier.
Milan Koreň
Z roku 1596 sú vo Východnej
známe mená 13 valašských gazdov
a 29 želiarov. Vrchnosť ročne vyžadovala od gazdov už však dva temlovy bryndze, od každého salaša
jeden syr a dvojitý pás na koňa. Na
Veľkú noc musel každý odovzdať
jedno jahňa a na Božie narodenie
jedného zajaca. Salašníctvo ustupovalo. Na jeho úkor sa vzmáhalo
roľníčenie. Za užívanie pôdy museli Východnania na tri ráty panstvu platiť 12 zlatých, ďalších 10
zlatých za mlyn, pričom mlynár
mal pre panstvo vychovať aj jedného brava. Okrem toho museli
robotovať na panských majeroch
a poskytovať furmanky.
O živote vo Východnej v 17. sto-

ročí nejestvujú žiadne správy. Po
protihabsburgských povstaniach
v roku 1712, žilo vo Východnej
stále len 53 rodín (okolo 350 ľudí), ktoré dokázali na troch salašoch chovať 1285 oviec, avšak aj
189 kráv, 149 volov a 71 koní, čo
naznačuje, že okrem ovčiarstva sa
už výrazne presadilo aj dobytkárstvo a povozníctvo. Hospodárske
aktivity vzrástli. V roku 1728 pásli
Východnania na štyroch salašoch
už 1453 oviec. O tom, že valašské
remeslo naďalej zvládali veľmi
dobre svedčia výpovede vtedajších
znalcov Liptova, ktoré Matej Bel
v 30. rokoch 18. storočia vyhodnotil vo svojich Notitiach slovami,
že najlepšia bryndza z celého Liptova je v Hrádku a najlepší syr vo
Východnej.

Školské výlety, ako aj tento na salaš Vyšného salašného spolku Východná
v roku 1937 boli pred koncom školského roku pre starších žiakov zábavné aj
poučné. Čakal ich tam bača so svojim pomocníkom a šaflom kyslej žinčice.
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Najstarší známy obrázok východnianskeho baču pred kolibou na Podbanskom zo začiatku 20. storočia, ktorý vo svojej knižke Poslední tatranské
povídky uverejnil v roku 1909 český spisovateľ Jan Havlasa. Poniže tejto koliby vtedy pri riečke Belej stála len horáreň východnianskych urbarialistov
a na návrší na druhej strane bystriny štátna horáreň.
Druhá polovica 18. storočia
sa vyznačovala nevídaným populačným rastom. V rokoch 1750 až
1800 vzrástol počet obyvateľov
Východnej 2,5 násobne (z necelých 500 na vyše 1200). Počet
chovaného dobytka a oviec sa však
pritom nezvýšil, dokonca pokle-

sol. V okolitých dolinách boli len
tri salaše, pretože uhorská kráľovská komora videla svoje hospodárske priority hlavne v rozvoji
lesného hospodárstva, hutníctva
a železiarstva, z čoho nevyhnutne vyplynulo obmedzovanie užívania okolitých lesov obyvateľmi

V júni sa salaše sťahovali do vyšších polôh až k hornej hranici lesa. Ovce sa
pásli na holiach. Najdôležitejším predpokladom ich existencie okrem pasienkov bol dostatok palivového dreva a vody. Táto kolibka stála v doline
Hlina v nadmorskej výške 1300 m n.m. Tvrdé vysokohorské podmienky vyžadovali zdravých a silných chlapov. Stávalo sa, že niekoľkodňové sneženie
ich znova zahnalo hlbšie do dolín.
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Pastierska idyla pod Kriváňom v 50-tych rokoch minulého storočia. Na Michaua (Michala, 29.septembra) salaše redzikali do dediny. Aby gazdovia
ušetrili krm na zimu aj naďalej ich bača denne vyháňal z dvorov na okolité
pasienky. Dosť zložité k večeru bolo znova vrátiť ovečky do ovčínov gazdov.
Na Gaua (Havla, 16. októbra) salašná sezóna definitívne skončila. Bača
s poubačom (zimovým) boli gazdom k dispozícii ešte do nového roku, kedy
sa na základe účtov z minulého roka rozhodovalo o tom, kto bude bačom
v ďalšom roku. Nezvyčajný termín voľby baču vyplynul z tradície keď sa ešte
riadili julianskym kalendárom, podľa ktorého 1. január spadal do obdobia
presne týždeň pred Vianocami, v ktorom sa už pripravovali na oslavu Božieho narodenia.
poddanských obcí. Mimoriadne to
postihlo Východnianov, ktorí využívali veľké lesné komplexy v čiernovážskej oblasti.
Po komasácii v roku 1867
možnosť salašného chovu oviec
v Nízkych Tatrách východnianski
urbarialisti definitívne stratili.
Počiatočný majetok, ktorý im vyčlenil erár pri komasácii predstavoval len približne 400 hektárov
lúk a pasienkov v bezprostrednej
blízkosti obce. Vo Východnej bolo
však vtedy už 420 domov s takmer
1800 obyvateľmi. Náhradu za
stratené pasienky znova hľadali
na pomedzí Západných a Vysokých

Tatier, hlavne pod Kriváňom a v Tichej a Kôprovej doline. V rokoch
1875-1880 kúpili zvyšky vyrúbaných lesov, rúbaniská, pasienky
a hole na Podbanskom, na ľavej
strane Kamenistej doliny a v Hlinej s celkovou výmerou okolo
3900 k.j.
Začiatkom 20. storočia mali
Východnania v tejto oblasti dva
salaše. Jeden bol v Kamenistej
doline, druhý v Hlinej, na ktorom okrem vlastných pozemkov
využívali pre pastvu aj pozemky
prenajaté od štátnych lesov. Takýto stav sa udržal až do 60-tych
rokov. Mimoriadne významným

V čase plnej sezóny chovali ovčiari v dolinách aj prasatá. Nie pre spotrebu na salaši ale pre rodinu. Pred návratom na lúky ich zahnali do chlievov
v dedine. Pastierom a honelníkovi patrilo jedno, bačovi a poubačovi dve.
Múdro využili fakt, že na odľahlé lokality chodilo málo návštevníkov, prakticky len gazdovia po svoj prídel syra. Žinčicu nemal kto skonzumovať, preto ju dávali prasatám.
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Spolu s bačom boli na salaši podľa počtu oviec štyria alebo piati dojčiari
a honelník. Ráno vstávali okolo pol štvrtej. Začiatkom sezóny musel každý z nich trikrát denne podojiť 80-100 oviec. Noc bola krátka. Na drevené
prične líhali až po zotmení, preto si spravidla zdriemli na zemi okolo koliby
po obedňajšom dojení. Dobrý bača poznal ovce nielen podľa gazdovských
znakov na ušiach ale podľa „parsunu“, teda podľa vzhľadu. Čisto bielej ovci hovorili belica, bielej s čiernymi škvrnami okolo očí okana, so škvrnami
na pysku murganista, čiernej uajka (lajka), čiernej s bielou tlamou liska,
strakatej strakula, rohatej rohula, bez rohov šuta.
stanovišťom bolo pritom Podbanské. Posledný salaš tu fungoval do
roku 1956. O rok neskôr ho preložili na pasienky mimo vtedajšieho
územia TANAPu. Dôvodom bol všeobecný zákaz pastvy v celom území novozriadeného Tatranského
národného parku.
Po nadobudnutí účinnosti zákona SNR č. 2/1958 Zb., ktorým sa
zrušili spoločenstvá bývalých ur-

barialistov prevzala lesný majetok
urbarialistov obce Východná s celkovou výmerou takmer 1800 hektárov Krajská správa lesov v Žiline
a majetok s výmerou vyše 500 hektárov Správa TANAPu v Tatranskej
Lomnici. Lúky a pasienky prevzalo
novozaložené JRD Východná. Na
niekoľko rokov sa potom východnianske salaše presunuli na štátne
lesné a hôľne pasienky v Nízkych

Fotografia Jozefa Ryšavého, chovateľa slovenských čuvačov z Lanškrouna
vznikla v roku 1956 na vtedajšom východnianskom salaši na Podbanskom.
Tento skromný človek v druhej polovici 50. rokov neúnavne cestoval zo
severovýchodných Čiech na Liptov, aby zhromaždil dôkazy, podľa ktorých
plemeno bielych slovenských pastierskych psov, ktoré v roku 1947 profesor
Antoním Hrůza pomenoval „Tatranský čuvač“, sa tu chová oddávna. Akiste
aj jeho fotografie prispeli k tomu, že FCI na svojom valnom zhromaždení
v júni 1965, v Prahe, ho napriek protestom maďarských kynológov, uznala
za samostatné plemeno. Aby sa jeho pomenovanie neplietlo s podobným
poľským plemenom, ktoré už bolo zapísané ako "Tatra owczarek podhalanski", zapísali ho napokon pod názvom „Slovenský čuvač“ (s bačom sú na
obrázku psy Tambor, Ostroš a Bučko, vpredu leží sučka Dolina).
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Zaslúžené obedňajšie jedlo. Najčastejšie bača pripravil omastené varené
zemiaky alebo halušky so syrom, ktoré zapíjali kyslou žinčicou. Občas bola
na obed ôhaza, ktorej dnes hovoríme hrstková polievka a výnimočne aj varené baranie mäso. Ak bol bača zadobre s horárom, dostali sa aj k divine.
A musel s nim byť zadobre, najmä vtedy, ak niektorý z jeho chlapov nedal
pozor na stádo, ktoré zašlo do sadzienky (výsadby na rúbaniskách) a poškodilo mladé stromky. Ráno postačoval ovčiarom črpák žinčice. Teplú žinčicu si mohol po odvarení dovoliť len bača s pomocníkom, ktorý ostal v kolibe. Ostatní museli hneď po dojení odísť so stádom na pašu. Večer jedávali
spravidla slaninu na rôzny spôsob – surovú, opekanú i varenú s chlebom.
Všetci sa mohli posilniť teplou žinčicou.

Zozbieranie syra v pucire (putere) bolo jednou z najpodstatnejších činnosti
baču. Peniaze za prvý „májový“ syr slúžili na nákup potrebného salašného
riadu, soli a nasolených žalúdkov od mäsiarov na prípravu klagu (syridla).
Ročná produkcia syra sa pohybovala okolo 15-20 kilogramov na ovcu.

Štylizovaná fotografia posledného východnianskeho baču na Podbanskom
v roku 1956 od známeho hornoliptovského fotografa Jozefa Doležala.
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Na jar na dvore JRD Východná v polovici 70-tych rokov minulého storočia.
V družstevnom stáde s tzv. kontrolným chovom valašiek bolo pri kotení
oviec viac práce kvôli presnej evidencii vyliahnutých jahniat. Oplatila sa.
Stádo sa skvalitňovalo a tým aj východnianski ovčiari prispeli k zošľacheniu tohto plemena.
Chov oviec a kôz 4/2017

BONITÁCIE 2017

AGRO RASLAVICE s.r.o.

Agria a.s., Liptovský Ondrej.

Agro - Lent Malý Šariš.

Agro Merník s.r.o.
A

Agrofarma Baranec s.r.o.

Agrofarma Šándor Pleš.

BONITÁCIE 2017

Agrosev Detva - Horné Stavanisko.

Agrosev Detva - Palakovo.

Agrotarade Group s.r.o., Turček.

Agrourbár Hrabušice.
A

Agrovar Malé Zlievce.

FORS AGRICOLA s.r.o., Zástranie.

