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NAŠI ČLENOVIA

Plemeno assaf pod Tatrami a výhody, ktoré
toto plemeno ponúka
Andrej Smetanka a AGROOSIVO - ÚSVIT, s.r.o.
Rodinný podnik AGROOSIVO - ÚSVIT, s. r. o.
sa nachádza v krásnom prostredí pod Tatrami,
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neďaleko obce Hozelec v okrese Poprad. Na
chode tohto podniku sa podieľa rodina Lizákovcov, ktorí sa venujú chovu rôznych hospodárskych zvierat, pestovaniu plodín a krmovín.

Rodinný tím majiteľov hospodárskeho dvora
dopĺňa zhruba tucet zamestnancov, ktorí im
pomáhajú zvládnuť každodenné povinnosti.
Podnik AGROOSIVO - ÚSVIT, s. r. o. obhospo-
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daruje 620 hektárov poľnohospodárskej pôdy,
z toho zhruba 520 hektárov ornej pôdy a 100
hektárov trvalo trávnych porastov. Aj keď sa
podnik nachádza v podtatranskom regióne,
kde sa nadmorská výška pohybuje medzi 700
až 750 metrov nad morom, krmivá si pre tu
chované hospodárske zvieratá vedia chovatelia vyprodukovať sami. Jediné, čo si sami vyprodukovať nedokážu, sú prídavné minerálne
látky vo forme takzvaných minerálnych líz. Zo
spomínaných hospodárskych zvierat tu mô-
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žeme nájsť približne tristo kusov hovädzieho
dobytka plemena Blonde d‚Aquitaine, niekoľko stoviek oviec a zopár koní, ktoré sa pasú
v areáli hospodárskeho dvora. V podniku AGROOSIVO - ÚSVIT, s. r. o. sa už niekoľko rokov
venujú chovu oviec plemena assaf, kde bola
prvá populácia plemenných bahníc a baranov
dovezená z ďalekého Španielska. V minulosti
sa chovatelia venovali chovu plemena zošľachtená valaška, teda s chovom oviec majú bohaté
skúsenosti. K rozhodnutiu prejsť z kombinova-

ného plemena, ktoré sa tu chovalo tradičným
spôsobom na plemeno ktoré preferuje polointenzívny až intenzívny spôsob chovu, podnik
viedol cieľ zefektívniť množstvo vyprodukovaného mlieka na počet chovaných bahníc.
Lizákovci dnes chovajú celkom šesťsto oviec
plemena assaf, a sú jediným šľachtiteľským
chovom oviec plemena assaf na Slovensku.
Plemeno je veľkého telesného rámca, s typickými dlhými a ovisnutými ušnicami, polohrubou vlnou sortimentu C až DE, ktorá sa
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perfektne hodí aj do podhorských podmienok.
Toto plemeno bolo vyšľachtené v Izraeli a to
syntézou krížencov s 37,5 % podielom východofrízskej ovce, a 62,5 % podielom plemena
awassi. Farba tela a rúna je väčšinou biela, ale
občas sa objavia hnedé alebo čierne škvrny.
Chvost je stredne tučný, zdedený po plemene
awassi. Plemeno je v Izraeli charakterizované ako mäsovo-mliekové, pričom priemerná
mlieková úžitkovosť môže dosiahnuť 300 až
400 kilogramov za laktáciu. Najlepšie bahnice
dosahujú produkciu cez 500 litrov a pritom by
mal byť stále udržaný obsah bielkovín v mlieku
5,1 až 5,7 %. Vemená bahníc majú pravidelný
polguľovitý tvar, sú nápadne veľké, vhodné na
strojové dojenie. V Hozelci sa bahnice začínajú
približovať plemennému štandardu a chovatelia prezradili, že ich rekordérka vyprodukovala
zhruba 5 litrov mlieka na pôdoj. Dojí sa tu celoročne na dojárni s kapacitou 28 stojísk. Celú
produkciu mlieka odoberá súkromný lokálny
odoberateľ a preto končia mliečne ovčie produkty z podniku AGROOSIVO - ÚSVIT, s. r. o.
u spotrebiteľov pod Tatrami. Kvalitné a dietetické ovčie mäso putuje do okolitých reštaurácií, alebo rovno ku spotrebiteľom. U daného
plemena tvorí produkcia mäsa ďalší zaujímavý
aspekt, ktorý zlepšuje celkovú ekonomiku chovu. Výživa bahníc sa priamo odráža na produk-
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cii mlieka alebo mäsa, a preto sa na ňu kladie
veľký dôraz. V letnom období sa bahnice pasú
najmä z rána a poobede na pri dvorových pasienkoch. V zimnom období je kŕmna dávka
zložená prevažne z objemových krmív ako rôzne senáže a sená. Chovateľom tohto netradičného plemena sa osvedčilo používať mierne
suchšie senáže, kvôli lepšiemu príjmu krmiva,
jemnejšej aróme v takzvanom zimnom mlieku
a nižšej váhe balíkov so senážou.
Tým, že sa na danom podniku realizuje
mimosezónne pripúšťanie sa bahnice bahnia
trikrát za dva roky. Výhoda plemena je, že
bahnice prichádzajú bez najmenších problémov do ruje. Jahňatá dosahujú priemerný denný prírastok 330 gramov pri odchove
pod bahnicami, ale aj pri odchove pomocou
mliečnych kŕmnych zmesí. Neskôr dosahujú
prírastky 350 až 450 gramov za deň a porážkovú hmotnosť dosiahnu zhruba v piatom
mesiaci života. Plodnosť bahníc na obahnenú
ovcu sa pohybuje okolo 170 %. Typický veľký
telesný rámec pôsobí jednoznačne už v ranom veku zvieraťa. Bezproblémový odchov
jahniat vieme zabezpečiť prostredníctvom
mliečneho automatu, ktorý podnik používa
už dlhé roky. Mlieko z automatu je neustále
k dispozícií a nevyžaduje si časovo náročnú
obsluhu. Tohtoročné plemenné potomstvo

pôsobí vynikajúco a je plne pripravené doplniť stádo bahníc tu chovaného plemena assaf
o novú krv.
V budúcnosti Lizákovci plánujú navýšiť
stavy na približne šesťsto kusov celoročne
dojených plemenných oviec plemena assaf,
čo predstavuje zhruba dvetisíc kusov oviec
spolu s plemennými jahničkami a baranmi.
Chovatelia však vnímajú viacero problémov,
ktoré sa nevyskytujú len v okolí pod Tatrami,
ale tieto problémy trápia všetkých chovateľov
na Slovensku. Budúcnosť ovčiarstva je preto
nie úplne jasná, a pochybnosti o rentabilite
chovu oviec sú častokrát na mieste. Sľúbené
zrovnanie dobytčej jednotky pre chov oviec
na Slovensku vnímajú vo všeobecnosti priaznivo, avšak mrzí ich to, že sa súbežne znížili
platby na plochu, čo v konečnom dôsledku
nepriaznivo ovplyvnilo celú ekonomiku chovu
oviec na Slovensku. Chovateľom chýba systematická podpora, ktorá má hlavu a pätu.
Zo strany štátu by chovatelia uvítali stabilnejšie podmienky, ktoré by sa pravidelne nemenili. Taktiež by uvítali dorovnanie dotácií
týkajúcich sa pôdy. Ak by chcel štát podporiť
poľnohospodárov, mal by sa zamyslieť nad
podporou produkcie slovenských chovateľov,
pestovateľov a producentov kvalitných slovenských produktov.
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MLIEKÁRENSTVO

Nezabúdajme na prínos mlieka a mliečnych
výrobkov pre zdravie ľudí
(Príhovor ku Svetovému dňu mlieka)
Ing. Karol Herian, CSc., Žilina
Vzhľadom na jedinečný prínos mlieka
a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí, odborníci na výživu a lekári z vyspelých krajín už
v r. 1957 odporučili, aby sa v celom svete slávil
aj Deň mlieka, bez ohľadu na jeho pôvod. Oslava dňa mlieka nemá slúžiť na obchodnú propagáciu mliečnych výrobkov, ale má pripomenúť
prínos mliečnej výživy pre zdravie ľudí a zvlášť
detí. V posledných rokoch Medzinárodná mliekarenská federácia (IDF) presunula oslavu
mlieka z tretieho utorka mesiaca máj na Medzinárodný deň detí a to na 1. jún. Je to hlavne
preto, lebo najmä deťom je potrebné pripomenúť prínos pre zdravie a naučiť ich konzumovať
zdravé mliečne výrobky.
Práve počas osláv Svetového dňa mlieka by
sme aj u nás mali rozvinúť zvlášť na školách
akcie, ktoré napomôžu zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov, nakoľko nie v každej
domácnosti sa dostatočne využívajú mliečne
výrobky pri stravovaní. Taktiež pri školskom
stravovaní a v školských bufetoch nie všade sa
využívajú mliečne výrobky v dostatočnom sortimente a množstve. Pre deti v školskom veku
by sa malo podávať viac mliečnych výrobkov,
ako sú napr. kyslomliečne výrobky, jogurty,
tvarohy, syrové jedlá a pod. Spotreba mliečnych výrobkov je dôležitá i pre dospelých ľudí
a pomocou vybraných druhov najmä fermentovaných mliečnych výrobkov možno pomáhať
i pri liečení zdravotných problémov. Podľa odporúčaní skúsených odborníkov na výživu by
každý z nás mal skonzumovať denne aspoň 2
dcl fermentovaných mliečnych nápojov, alebo
10 dkg syrárskych výrobkov. Deti by mohli konzumovať mlieko aj vo forme kakaa, alebo spolu
s cereálnymi vločkami a pod. Veľmi dobré probiotické účinky majú i fermentované mliečne
výrobky z ovčieho a kozieho mlieka.
Mlieko a mliečne výrobky nie sú iba bežnou potravinou, obsahujú totiž veľmi dôležité
látky, ktoré sú dôležité pre zdravú výživu ľudí
a zvlášť detí. Predstavujú z hľadiska biologickej i energetickej hodnoty najvyrovnanejšiu
a najcennejšiu potravinovú komoditu. Do
budúcnosti vo svete sa preto považujú práve
mliečne výrobky za podstatný zdroj potravín.
Počet obyvateľov vo svete prudko narastá a sústavne sa znižujú plochy poľnohospodárskej
pôdy a tým sa potraviny, vrátane mliečnych
výrobkov celosvetovo stávajú strategickou surovinou. Z tohto dôvodu úlohou každého štátu
by malo byť zabezpečiť ich dobrú kvalitu a dostatočnosť podľa možností z vlastných zdrojov.
8

Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z kľúčových potravinárskych komodít, ktoré sa
uplatňujú pri zabezpečení správnej výživy obyvateľstva. Tieto produkty obsahujú totiž nutrienty, ktoré sú významné pre vývoj detského
ale i dospievajúceho organizmu. Predstavujú
z hľadiska energetickej a biologickej hodnoty
najvyrovnanejšiu a najcennejšiu potravinovú
komoditu. Okrem toho, už samotná produkcia
mlieka má aj širší socioekonomický prínos a to
vo využití lúk a pasienkov, v zamestnanosti ľudí na vidieku a v samotnej krajinotvorbe a i pri
rozvoja agroturistiky.
Celosvetová priemerná spotreba mliečnych
výrobkov je 113 kg na osobu a rok. Z toho ale
v Európe celkovo je spotreba 276 kg, v západnej Európe až 320 kg, v Českej republike
cca 260 kg. Na Slovensku je v súčasnosti spotreba mlieka a mliečnych výrobkov len 176 kg
a iba veľmi pomaly sa zvyšuje. Pritom uvedená
súčasná spotreba zahŕňa i spotrebu mliečnych
výrobkov a najmä syrov z dovozu. Spotreba
kyslomliečnych výrobkov i syrov sa síce v posledných rokoch zvýšila, no stále je to podstatne menej o 40 – 60 % v porovnaní s vyspelými
štátmi. Spotreba mliečnych výrobkov z ovčieho
i kozieho mlieka je na Slovensku iba 2 kg/osobu a rok, čo je až tri krát menej ako v EÚ.
Od roku 1990 Slovensko prežilo podstatný pokles produkcie mlieka a taktiež spotre-

by mliečnych výrobkov. Na Slovensku máme
v rámci všetkých štátov EU najnižšiu produkciu
mlieka v prepočte na obyvateľa a máme tiež
jednu z najnižších spotrieb mlieka a mliečnych
výrobkov. Súčasná spotreba mliečnych výrobkov je pod hranicou doporučenej spotreby
220 kg na osobu a rok a je pod hranicou aj nutričnej bezpečnosti.
Od vzniku samostatného Slovenska nemáme jednoznačnú poľnohospodársku i potravinovú stratégiu. Neustále sa znižujú
výmery ornej pôdy a stále sa znižujú stavy
hospodárskych zvierat. Však do r. 1989 sme až
30 % potravín i mliečnych výrobkov vyvážali
do zahraničia a mali sme spotrebu mliečnych
výrobkov až 253 kg na osobu a rok. V súčasnosti je v obchodoch iba 37 % potravinových
výrobkov z vlastnej produkcie. Na Slovensku od
r. 1990 klesol počet dojníc až o 75 %, úžitkovosť dojníc sa síce zvýšila takmer dvojnásobne,
no produkcia i nákup mlieka klesol takmer na
polovicu. Tento rapídny pokles produkcie mlieka nastal napriek tomu, že máme predpoklady
na rozvoj poľnohospodárstva i potravinárstva.
Máme predsa na Slovensku tisíce hektárov nevyužitých lúk a pasienkov na rozvoj chovu kráv,
oviec i kôz a máme dlhoročné skúsenosti i tradície na spracovanie mlieka na kvalitné mliečne výrobky a pritom máme tisíce mladých ľudí
nezamestnaných a v zahraničí.
Chov oviec a kôz 2/2021

Mlieko a mliečne produkty obsahujú nutrienty, významné nielen pre vývoj detského
a dospievajúceho organizmu, ale aj pre dospelých ľudí. Však biologická hodnota mliečnych
bielkovín je zo všetkých potravín najvyššia.
Využije sa ich až 90 % v prospech ľudského organizmu.
Čerstvé, sladké mlieko je určené najmä pre
deti, ktoré nemajú problém s jeho trávením.
Mnohí dospelí ľudia však neobľubujú zvlášť
konzumné mlieko, nakoľko majú problém
s jeho stráviteľnosťou. Pribúdajúcim vekom
totiž sa v ľudskom organizme stráca enzým
laktáza, ktorý napomáha štiepiť laktózu na jej
monosacharidy. Tým sa zhoršuje ich trávenie
a ľudia získavajú k mlieku odpor. Pokiaľ však
dospelí ľudia budú konzumovať kyslomliečne
nápoje, jogurty, tvaroh, vykysnuté a zvlášť
dobre vyzreté syry, tak tam sa už laktóza nevyskytuje. Tá sa fermentáciou mení na kyselinu
mliečnu a takéto mliečne výrobky sú už zdravé
a výživné pre všetky kategórie ľudí. Samotná
kyselina mliečna má aj silné antimikrobiálne
účinky, ktoré spôsobujú potláčanie nežiadúcej patogénnej mikroflóry. Taktiež enzýmy
z kyslomliečnych baktérií mliečnych výrobkov
natrávia mliečnu bielkovinu a uvoľňujú zdraviu
prospešné bioaktívne peptidy. Fermentované
mliečne výrobky obsahujú aj mnohé látky s antioxidačnými vlastnosťami a znižujú tak riziko
rakovinových procesov. Konzumáciou fermentovaných výrobkov zlepšuje sa tiež imunita
organizmu, zmierňujú sa alergie a zápalové
ochorenia.
Podobne, ako kyslomliečne nápoje i syry majú veľmi priaznivé účinky na naše zdravie. Bielkoviny syra, vitamín D a vápnik znižujú riziko
kardiovaskulárnych ochorení, mŕtvice, koronárnej choroby srdca i cukrovky. Pravidelná konzumácia tvrdých a tučných syrov vedie k zvýšeniu
hladiny HDL (dobrého) cholesterolu, čo zaisťuje
lepší krvný obeh a zabraňuje vápenateniu ciev.
Syry tiež chránia pred srdcovo-cievnymi ochoreniami a metabolickými poruchami. Taktiež
vykysnutý ovčí hrudkový syr a aj bryndza zachováva všetky pôvodné zložky ovčieho mlieka a má
tiež vynikajúce zdravotné účinky.
Pri konzumácii mliečnych výrobkov netreba
sa báť konzumovať mliečne tuky, ktoré sú tiež
veľmi výživné a obsahujú rad vitamínov ako je
vitamín A, D, E a K. Krátke a stredne dlhé mastné kyseliny sú pre organizmus užitočné, lebo
podieľajú sa na znižovaní hmotnosti a chránia
pred vznikom rakoviny. Veľmi dôležité pre výživu sú omega - 3 polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré sa vyznačujú protizápalovými účinkami. Mimoriadne prospešná je tiež konjugovaná
kyselina linolová (CLA), ktorá bráni ukladaniu
tuku a chráni i pred srdcovými ochoreniami.
Tých zdravotných prínosov je podstatne viac
a ich vymenovanie by vyžadovalo viac časového priestoru.
Za posledných 30 rokov na Slovensku podstatne klesla výroba mliečnych výrobkov.
Zlikvidovali sa veľké mliekarne a z pôvodných
závodov ostala iba tretina. Nedostatok mliečChov oviec a kôz 2/2021

nych výrobkov sa rieši dovozom mlieka a mliečnych výrobkov z krajín EÚ. Veľké naše i zahraničné mliekarne zabezpečujú podstatnú časť
mliečnych výrobkov na našom trhu. No mnohí
naši prvovýrobcovia začali si finalizovať mlieko cez miestne regionálne špeciality. Postupne
sa už mnohí malovýrobcovia uchytili na trhu
a dosahujú už dobré výsledky a to s kravský,
ovčím i kozím mliekom i mliečnymi výrobkami.
Už sa rozšírila výroba aj farmárskych jogurtov,
tvarohov a najmä mäkkých syrov, bryndze, ale
aj výroba zrejúcich polotvrdých syrov. Je potešiteľné, že kvalita týchto mliečnych výrobkov
za dodržania náročnej hygieny a noriem sa
podstatne zlepšila a spotrebitelia si už vedia
vyhľadať svojich osvedčených výrobcov. Tu je
potrebné dbať najmä na to, aby bola dodržaná
zdravotná bezpečnosť výrobkov, t. j. aby fermentované výrobky najmä syry boli dobre vykysnuté a vyzreté a hygienicky ošetrené.
Našim spoločným cieľom by malo byť postupne obnovenie našej potravinovej sebestačnosť. Od tohto cieľa sa potom odvíja celá rada aktuálnych úloh. Preto bude potrebné

podstatne zvýšiť spotrebu najmä našich mliečnych a zvlášť fermentovaných výrobkov, syrov
a mliečnych špecialít. Súčasne bude potrebné
zvýšiť počty dojníc, oviec i kôz, lepšie využívať
pasienky, lepšie zainteresovať mládež do poľnohospodárstva i potravinárstva a zvýšiť výrobu vlastných zdravých mliečnych výrobkov.
Ukázalo sa, že tieto požiadavky sú zvlášť aktuálne v súčasnom období vírusovej epidémie.
Pre ďalší rozvoj živočíšnej výroby bude potrebné získať mladých ľudí na prácu v poľnohospodárstve. Bude potrebné podstatne viac
podporovať obnovu nášho poľnohospodárstva
i potravinárstva, zastaviť pokles stavov hospodárskych zvierat, lepšie využívať pasienky, zvýšiť výrobu vlastných potravín i mlieka a podstatne zvýšiť samotnú spotrebu mliečnych
výrobkov.
Práve pri oslave Svetového dňa mlieka by
sme sa mali zamyslieť nad spomínanými problémami a postupne robiť opatrenia aby aj Slovensko sa mohlo zaradiť medzi krajiny, ktoré si
dokážu vyrobiť dostatok vlastných potravinových produktov i mlieka a sú sebestačné.
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Keď odíde bača
Ľubo Fronko / Lenka Vavrinčíková
01.05.2021; TV Markíza; Televízne
noviny; 19:00

náhle opustil jeden z najlepších,
myslím si, že úplne najlepší pracovník v chove oviec.“

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Ovce v podhorských oblastiach si na prvú pašu museli neobvykle dlho počkať. Po studenom
apríli sa dostávajú na lúky až teraz.
Sviatočný deň pre ovčiarov však môže byť aj plný smútku. V Brusne na
Pohroní stratili najlepšieho baču.“

Ľubo Fronko: „S bačom Petrom
Hatalom sme nakrúcali viackrát,
okrem iného pred 5 rokmi aj prvé
vyháňanie na pašu.“

Ľubo Fronko, redaktor: „Zvuk
zvoncov a chrúmanie šťavnatej trávy, pohľad na lúky opäť zdobia ovčie stáda. Ráno pred veľkým vypúšťaním sa ovce už nevedeli dočkať.“
Igor Nemčok, predseda RD
Hron, Slovenská Ľupča: „Ovce to
cítia, vidia tú zelenú farbu trávy, sú
natešené, nedočkavé a nedočkaví
sme aj my.“
Ľubo Fronko: „Skúsenej ovci
patrí vodcovský zvon. Pred vrátami
je natiahnutá reťaz, aby bolo stádo
súdržné a vajce, aby sa ovce guľatili. Potom to konečne prišlo. Prešla
ďalšia zima a tieto ovce sú po polroku opäť na paši. Inokedy sviatočný deň, ale pre ľudí z družstva v
Brusne má trpkú príchuť.“
Igor Nemčok: „Covid si nevyberá. Stalo sa to, že nás vo februári

(začiatok archívneho záznamu)
Apríl 2016
Peter Hatala, bača: „Prvý jarný deň je sviatok pre všetkých, čo
začínajú pásť. Na to sme čakali od
decembra.“
(koniec archívneho záznamu)
Ľubo Fronko: „Jeho stav nevyzeral až tak vážne. Večer ho s
horúčkou a zápalom pľúc zobrali
do nemocnice, ale len doplniť minerály.“
Zuzana Gazdíková, dcéra:
„Ráno sme mu ešte písali SMSku,
že ako, čo, či je všetko v poriadku,
sme naozaj čakali, že či sa ozve po
vizite, že čo nové, čo mu povedali
doktori a už po vizite nám vlastne
volal iba doktor a, je to strašná
strata a fakt ďakujem, že bol taký
otec, aký bol.“
Ľubo Fronko: „Chýba v rodine,
ale aj pri ovciach.“
Igor Nemčok: „Zostali dvaja

Peter Hatala.

chlapi, ktorí sa teraz musia postarať o stádo zhruba 400 kusov
ovečiek aj s jahničkami. Tí dobrí,
ktorí sú, tí sú už dávno zamestnaní
a títo, čo sa tak núkajú o prácu, to
sú skôr takí, ktorých nikto nechce.
Zobrali by sme aj takého pokiaľ bude robiť.“
Ľubo Fronko: „Na družstve musia ísť ďalej. Chcú pribrať ovce a postupne ho poprerábať.“

Igor Nemčok: „Som presvedčený, že to, čo sme začali za tých pár
rokov budovať spoločne, že budeme
ťahať ďalej a on sa zhora na nás bude zívať.“
Ľubo Fronko: „Peter Hatala
bol bačom telom aj dušou a takí
sa už vraj dnes nerodia. Ľudí, ktorí pracujú s ovcami v Brusne, čaká
náročný rok. Ľubo Fronko, televízia
Markíza.“

Pater Hatala s ovcami na paši.
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Nákupný trh plemenných baranov na
Masarykovom dvore v Pstruši, konaný
dňa 8.5.2021
Ing.Andrej Smetanka
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo
Prvý tohtoročný nákupný trh plemenných
baranov sa konal dňa 8. 5. 2021 v priestoroch
Masarykovho dvora v Pstruši. Nákupný trh bol
zameraný prevažne na mäsové plemená oviec
berrichon du cher, bleu du maine, charollaise,
ile de france, suffolk, nemecká čiernohlavá
ovca a texel. Okrem spomínaných plemien sme
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však mali možnosť vidieť aj kolekciu plemenných baranov plemena merino a lacaune. Dohromady bolo prihlásených 153 plemenných
baranov vo veľmi dobrej kondícií, čo sa odrazilo aj na hodnotení. Konanie nákupného trhu
na Masarykovom dvore je už niekoľkoročnou
tradíciou a tradičné bolo aj zastúpenie chovateľov, ktorí svedomite pripravili plemenníkov
na hodnotenie.
Netradičný však bol priebeh konaného

podujatia, pretože trh prebehol bez účasti
verejnosti. Keďže sa nachádzame v období pretrvávajúcej pandémie, jediná možnosť
uskutočnenia nákupného trhu bola realizácia
podujatia za prísnych opatrení vyhlásených
úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky. Pre dané obdobie platilo, že všetkým fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej,
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spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb. Všetci
účastníci museli mať prekryté dýchacie cesty
a museli sa preukázať negatívnym antigénovým
testom. Nákupný trh sa konal v súlade s týmito
nariadeniami, čo v praxi znamenalo, že chovatelia nemohli plemenníkov priviesť naraz,
ako to bolo zvykom, ale na základe časového
harmonogramu chovatelia prichádzali a odchádzali postupne, bez toho aby bol prekročený maximálny počet osôb. Na online stránke
Zväzu chovateľov oviec a kôz, bol zverejnený
zoznam chovateľov s ich kontaktnými údajmi,
kvôli sprostredkovaniu predaja plemenných
baranov potencionálnym záujemcom.
Predvedené plemenné barany hodnotila skúsená odborná komisia zložená z členov
Výberovej komisie pre chov oviec a kôz pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, delegovaná Ing. Júliusom Šutým, predsedom Výberovej komisie.

útvaru - ZCHOK na Slovensku
• Pán Marián Kubín – Plemenárske služby Slovenskej republiky
• MVDr. Milan Cikrai – RVPS Banská Bystrica
Ručným zápisom hodnotenia bol po verený Andrej Smetanka - ZCHOK na Slovensku.

Hodnotiaca komisia pozostávala
z nasledujúcich členov:
• Ing. Július Šutý, predseda komisie - ZCHOK
na Slovensku
• Ing. Slavomír Reľovský, riaditeľ správneho

Prostredie kde sa nákupný trh koná pôsobí veľmi reprezentatívne a okolie spríjemňuje celú akciu v areáli Masarykovho dvora. Aj
vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a s tým
spojené opatrenia pre ochranu zdravia, nákup-

Vzhľadom na nutný prísun a následný odsun
zvierat z priestorov nákupného trhu, nebolo
možné zrealizovať súťaž o šampióna a prideliť
tým víťazný pohár chovateľovi s najlepším plemenným baranom. Členovia komisie mali možnosť vidieť výborne pripravené kolekcie plemenných baranov, ktoré s úctou reprezentovali
úsilie a námahu chovateľov nielen pred nákupným trhom, ale aj počas celého roka. Hodnotené zvieratá boli dobre osvalené, masívneho
telesného rámca, primerane temperamentné
a plne pripravené na plemenitbu v nasledujúcej sezóne.

ný trh plemenných baranov v Pstruši prebehol
bez najmenších komplikácií a tradícia konania trhu tak môže pokračovať naďalej. Myslím
si, že sa aj tento rok podarilo dokázať, že na
Slovensku máme kvalitný plemenný materiál,
ktorý by sa mal vedieť uplatniť na domácom
trhu. Častokrát preto nie je nutné nakupovať
plemenníkov z okolitých krajín a podporovať
tak zahraničných chovateľov a nie tých našich.
Bohužiaľ, častá skutočnosť je taká, že chovatelia vo väčšej miere dovážajú plemenné barany
z rôznych krajín, aj keď by mohli podporiť chovateľa o niekoľko okresov ďalej. Nezabúdajme
preto, že aj tu doma máme kvalitné chovy na
ktorých vieme vyprodukovať kvalitné plemenné potomstvo vhodné na plemenitbu na území
Slovenskej republiky.
Poďakovanie patrí organizátorom, ktorí
umožnili uskutočnenie podujatia v priestoroch
Masarykovho dvora v Pstruši, celej hodnotiacej
komisii a taktiež chovateľom za dodržiavanie
vopred stanoveného časového harmonogramu,
čo malo priaznivý vplyv na priebeh podujatia. Tešíme sa na spoluprácu a dúfame, že aj v budúcnosti bude viac takýchto podujatí.

Kolekcia plemenných baranov plemena charollaise.
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Baran plemena bleu du maine.

Fotogenický plemenník bleu du maine.

Kolekcia plemenných baranov plemena suffolk.

Hodnotiaca komisia.
Chov oviec a kôz 2/2021
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Z DEJÍN VALACHOV NA SLOVENSKU
Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.
Ovčiarske múzeum v Liptovskom Hrádku
(dobrovoľník)
AKO SA Z VALAŠSKÝCH PASTIEROV STÁVALI
ROĽNÍCI
Zásadnú zmenu do života „slovenských“ dedín valašskom práve priniesla druhá polovica
16. storočia, kedy sa v súvislosti s so zvýšenými výdavkami krajiny na protitureckú obranu,
začali otvorene porušovať ich staré výsady.
Snemové zákony prijaté v rokoch 1557, 1559,
1563 a 1574 uhorským valachom opakovane
predpisovali povinnosť platenia štátnej dane, ako aj robotnú povinnosť, od ktorých boli
predtým, výmenou za ich vojenské a strážne
služby, oslobodení.
Z tohto dôvodu sa aj feudálna vrchnosť snažila donútiť vtedy ešte početné valašské obyvateľstvo žijúce mimo trvalých sídel, k usadlému spôsobu života. Usádzanie ešte nedávno
„kočujúcich“ valachov do trvalých sídlach však
nemalo len ekonomické, ale i demograf ické dôvody. Tým ako sa postupom času počet
valašského obyvateľstva zvyšoval, ale plôch
vhodných k extenzívnemu chovu oviec nepribúdalo, boli valašskí gazdovia nútení získavať
nové pasienky klčovaním či žiarením lesov. Keďže takto získaná pôda bola vhodná aj na pestovanie nenáročnejších poľnohospodárskych
plodín, začala sa väčšina valašských hospodárov, venovať okrem tradičného pastierstva
i roľníctvu.
Lesné klčoviská, na ktorých valašské obyvateľstvo pestovalo menej náročné poľnohospodárske plodiny ako: kapusta, bôb, ľan či
pohánka, však v druhej polovici 16. storočia
nevznikali len v chotároch jestvujúcich valašských dedín, ale aj pri mnohých horských
salašoch. Od týchto málopočetných a pravdepodobne nie veľmi výnosných políčok ešte
feudálna vrchnosť nepožadovala od valachov
žiadne alebo len minimálne naturálne dávky.
Ako však dediny na valašskom práve postupom
času čoraz viac nadobúdali pastiersko-roľnícky
charakter, začala vrchnosť od valašských gazdov vyžadovať, okrem „tradičných“ valašských
dávok, už aj naturálne dávky z poľnohospodárskych plodín (respektíve ich peňažný ekvivalent), ako i pravidelnú peňažnú rentu.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že kým
v druhej polovici 16. storočia malo v dedinách na valašskom práve ešte stále prevahu
pastierstvo, začiatkom 17. storočia začalo
postupne vo väčšine z nich nadobúdať dominantné postavenie roľníctvo. Tým sa začal
proces postupného splývania valachov so starousadlým roľníckym obyvateľstvom. Následkom permanentného zvyšovania zemepanskej, ale aj štátnej a cirkevnej zložky feudálnej
renty, ktoré išlo ruka v ruke s postupnou likvidáciou ich niekdajšieho výsadného posta14

Výjav zo života roľníkov. Dielo Karla Dvořáka z rokov 1908 – 1914 s názvom Chudobná úroda - Čadca.
Zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_3867 (originál uložený v zbierkach
Slovenskej národnej galérie v Bratislave)

venia, nemôže nijako prekvapiť, že valasi, ako
špecifická „kategória“ poddanského obyvateľstva, do konca 17. storočia v podstate úplne zanikli.
Na druhej strane je však treba priznať, že
majitelia hradných panstiev (motivovaní samozrejme najmä vidinou zvýšenia svojich príjmov) nijak nebránili prenikaniu „valašského
spôsobu“ chovu oviec do pôvodne „nevalašských dedín“. Poddanské obyvateľstvo, žijúce
v menej úradných oblastiach (napríklad na
Orave), ktoré svojej feudálnej vrchnosti opakovane nebolo schopné odovzdávať
predpísané množstvá poľnohospodárskych
produktov, mohlo určitú časť svojich poddanských dávok (so súhlasom zemepána) nahradiť
preňho relatívne ľahšími – valašskými. V tomto
období sa však na obyvateľov dedín riadiacich
sa zvykovým či zákupným právom, či presnejšie
na ich richtárov a šoltýsov rozšírila, mimo iné,
aj vojenská povinnosť, ktorá sa do tých čias
vzťahovala len na obyvateľstvo dedín na valašskom práve.
Rozdiely medzi valašskými a „nevalašskými“ dedinami sa tak postupom času čoraz viacej stierali, až sa napokon, v druhej polovici
18. storočia, vďaka reformám Márie Terézie,
stratili úplne.
(Pokračovanie nabudúce)

•
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Odborník na spracovanie mlieka Karol Herian:
Z plechu sa nenajeme
https://myzilina.sme.sk/c/22661896/odbornik-na-spracovanie-mlieka-karol-herian-z-plechu-sa-nenajeme.html
Rozhovor s významným slovenským mliekarským odborníkom a dlhoročným riaditeľom
niekdajšieho Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline.
ŽILINA. Má 78 rokov, ale jeho rady sú stále
na nezaplatenie. Žilinčan Karol Herian učí farmárov a spracovateľov mlieka alchýmii výroby
syrov a mliečnych výrobkov. Prednáša, navštevuje výrobne, denne odpovedá na niekoľko
telefonátov. Vyrobiť dobrý syr v hygienických
podmienkach nie je len tak. Novodobí bačovia
získavajú cenné rady od odborníka, ktorý dlhé
roky viedol Výskumný ústav mliekarenský v Žiline, je uznávanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a o technológii spracovania mlieka publikoval viac ako tisíc článkov.
Sám obdivuje ľudí, ktorí v našich neľahkých
podmienkach majú zanietenie pre farmárčenie
a snažia sa vyrábať kvalitné mliečne produkty.
Okrem odborných rád sa ich snaží motivovať
k radosti z toho, čo robia a k zmysluplnosti ich
práce. Je mu však ľúto, že v okolí Žiliny nastal
úpadok mliekarstva i chovu hospodárskych
zvierat. Vrátiť tradíciu výroby bryndze či oštiepkov do regiónu nebude bez štátnej podpory jednoduché.
Čo sa stalo, že v okolí Žiliny už len ťažko
uvidíme ovečku na paši a len zriedka
natrafíme na mliečny výrobok z regiónu?
Žilinský región zaostáva, má na viac. Bola
tu výkonná mliekareň, ktorá sa zlikvidovala.
Dnes máme málo ovečiek v terchovskej doline
i v rajeckej doline. Sú tu nevyužité lúky a pasienky, ktoré by sa mohli využívať pre chov
oviec a kôz. Mnohé salaše sa zlikvidovali.
V okolí Žiliny máme toho veľmi málo. Objavujú
sa nadšenci, ktorí v malom meradle spracovávajú mlieko. Ale aj to je úspech. Ja sa snažím
týchto ľudí motivovať, aby mali záujem. Je to
škoda, že nevyužívame možnosti. Mladí ľudia
sú málo motivovaní, aby pracovali v poľnohospodárstve. Na družstvách a salašoch nemá
kto robiť. Naše slovenské syrové špeciality ako
oštiepok, bryndza, parenica musíme vyrábať
z dovážaného mlieka. Niečo sa zanedbalo.
Oveľa viac sme mali podporovať prvovýrobu,
mladých farmárov. Mali sme im dať možnosť
využívať pôdu, aby nezarastala burinami. Podcenili sme to.
Dnes sa spotrebitelia vracajú k lokálnym
výrobkom, farmárskym produktom. Ani
tento záujem o biopotraviny nenaštartoval
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v regiónoch drobných poľnohospodárov
a výrobcov mliečnych výrobkov?
Bohužiaľ nie. Na najvyšších miestach sa
napriek našim tlakom nič neurobilo. Máme tu
Kiu a ďalšie väčšie podniky. Ale ľudia sa plechu
nenajedia. Koronakríza nám ukázala, že ak by
sa zavreli hranice, náš národ nemá z čoho žiť.
Kedysi sme boli sebestační. Dokonca sme vyvážali mlieko aj mliečne výrobky. Teraz dovážame
70 percent potravín. Toto je hriech posledných
tridsiatich rokov. Aby sme vyrobili slovenskú
bryndzu, musíme dovážať mlieko zo Sicílie,
z Rumunska, z Francúzska. Nám sa to neoplatí.
V Rajci vyrábajú kozie syry. Nemajú kozie mlieko a vozia ho z Holandska. Ľudia v našom regióne pracujú v automobilovom priemysle. Ale
ten tu nemusí byť naveky. O zamestnanie prídu
tisíce ľudí. A čo budú robiť? Z čoho budú žiť?
Priemyselná produkcia teda ľudí ešte viac
odtrhla od pôdy a od sebestačnosti?
Áno, pretože majú prácu a o nič sa nemusia
starať. Ale farmárstvo vo svete je niečo viac.
To nie je len osem hodín v práci. To je vzťah
k životnému prostrediu, k prírode, k zdravému
spôsobu života. A toto sme podcenili, stratili
sme vzťah k pôde. Treba podporovať záujem ľudí o záhradničenie.
Keď školíte gazdov, bačov, poľnohospodárov,
čo sa im snažíte vštepiť?
Snažím sa mladých ľudí získavať pre vzťah
k práci, aby mali radosť, z toho, čo robia, aby
to nebolo povolanie. Práca s potravinami je
niečo veľmi užitočné. Keby čokoľvek padlo, ľudia musia žiť a jesť. My sme stratili potravinovú
sebestačnosť. Robím nezištné poradenstvo.
Denne mi zavolajú traja – štyria farmári z celého Slovenska. Pýtajú sa, ako to majú robiť.
A ja im pomôžem, lebo mám z toho radosť. Po
revolúcii sa začali robiť rôzne podujatia a slávnosti spojené so syrom. Keď sme tam ochutnávali tradičné zabudnuté výrobky, boli veľmi
zlé. Mali sme dva týždne zdravotné problémy
po konzumácii domácich výrobkov. Učil som
ľudí, ako to robiť, aby výrobky boli zdravotne
nezávadné a hygienické. Niekedy sa robili bačovské výrobky kvalitnejšie, dávali si na tom
viac záležať. Urobiť dobrý syr je umenie. To sa
treba učiť. Toto robím. Učím, aby výrobky boli
kvalitné, chutné a zdravotne bezpečné. Zo syra musíte mať pôžitok. Mlieko je základná potravina na celom svete. Celosvetová spotreba
mlieka a mliečnych výrobkov je na úrovni 115
kilogramov na osobu a rok. Za socializmu sme
mali spotrebu 250 kilogramov, ale západná Európa mala vyše 300. Po nežnej revolúcii u nás
nastal prepad spotreby na 160 kilogramov.
Hlboko zaostávame za európskym priemerom.

Povesť mlieka poškodzujú výživári, ktorí v médiách tvrdia, že mliečne výrobky sú škodlivé.
Ja sa ich pýtam: Keď je mlieko škodlivé, prečo
ľudia na západe žijú podstatne dlhšie ako my,
sú zdravší a konzumujú dvojnásobok mliečnych
výrobkov? Francúzi zjedia ročne 320 kilogramov syrov na osobu, my len šesť. Mlieko je základná výživa, mali by sme si ho vážiť a vedieť
ho využiť.
Nemali by sme vzťah k mlieku a ku
konzumácii mliečnych výrobkov pestovať už
u detí a v školách?
Aby sa zdôraznil význam mlieka, zaviedol
sa Svetový deň mlieka. Ja som začal oslavovať
tento deň ako prvý na Slovensku tu v Žiline
v Slovakii. Bolo to začiatkom deväťdesiatych
rokov, prišiel minister a urobili sme z toho
veľkú slávnosť. Každoročne sme organizovali
Týždeň mliečnej výživy, ponúkali sme rôzne
mliečne výrobky, chodili sme po školách. Celosvetový Deň mlieka oslavujeme 1. júna na
Deň detí, aby deti mali lepší prístup k mliečnym výrobkom. Kto naučí deti konzumovať
mlieko a mliečne výrobky, keď rodičia to nekonzumujú, škola ich to neučí a v školských
bufetoch máte džúsy, čokolády, keksíky, ale
nenájdete tam jogurt alebo fermentovaný výrobok? Mlieko je predsa z hľadiska výživy najkomplexnejší výrobok.
Kde nastala chyba, že sme sa odtrhli od
mlieka, ktoré bolo v minulosti základnou
potravinou? V peniazoch to zrejme nebude,
keďže mliečne výrobky sú finančne
dostupné.
Nie je to otázka peňazí. Nastal silný tlak
pekne zabalených výrobkov zo zahraničia. Žilina vyrábala veľmi dobré mrazené smotanové
výrobky – nanuky, torty. Prišli zahraničné výrobky s dobrým marketingom. Žilinský nanuk
stál korunu päťdesiat, zahraničné stáli desať
až pätnásť. Ktoré ľudia kupovali? Tie, ktoré videli v televízii v reklame. Ľudia boli nezasýtení
zahraničnými výrobkami a my sme zatvárali.
Zatvorili sme Žilinské mliekarne, ale nanukáreň mohla zostať, nanuky boli vynikajúce.
Spomenuli ste, že v deväťdesiatych rokoch
ste boli sklamaný z toho, aké výrobky
prináša tradičné spracovateľstvo. Niečo
sa od vtedy posunulo? Vedia dnes bačovia
a gazdovia ponúknuť kvalitnejšie syry
a bryndze?
Posunulo sa. Nechcem podceňovať tradíciu, ale ju chcem zveľaďovať, rozširovať a zdokonaľovať. Robím to preto, aby sme tradíciu
zachovali, ale na vyššej kvalitatívnej úrovni.
Podmienky sa zlepšovali aj tým, že sa zavádza15

li európske normy kvality a hygieny. Tieto som
chodil učiť. Aby syry dobre prekysávali, prezreli.
Čerstvé syry sú nestráviteľné. Na súťažiach aj tí
najmocnejší chlapi nedokážu zjesť z čerstvého
vŕzgavého syra viac ako 10 – 15 dekagramov.
Syr ostane trčať v žalúdku a je nestráviteľný
a nevyužiteľný pre žalúdok. Keď ten istý syr necháte doma v teple prekysnúť, prebehne kyslá
mliečna fermentácia, bielkovina sa stane rozpustná, vznikne kyselina mliečna, ktorá potlačí
nežiaducu mikroflóru. Tým, že je syr vyzretejší, je aj ľahšie stráviteľný. Čerstvého syra, ako
som povedal, nezjete viac ako 15 dekagramov,
ale bryndze, ktorá je ten istý hrudkový syr, ale
je lepšie vyzretý, dokážete zjesť pol kila, aj kilo
a nič vám nebude. Nie je syr ako syr.
Keby sme ochutnali mliečny výrobok
z dnešného salaša, ktorý spĺňa všetky normy
a zo salaša spred sto rokov, cítili by sme
v chuti rozdiel?
Určite by sme to cítili. Syr a mlieko je živý organizmus a živá hmota. Ich kvalita závisí od kvality trávneho porastu. Robil som aj vo Švajčiarsku
a je to úplne iné mlieko aj syr, keď sa dobytok
pasie na čistej tráve, alebo keď konzumuje silážne krmivo. Všetko sa dostáva do mlieka, vrátane pesticídov, herbicídov a všetko je to v mlieku cítiť. To je jedna vec, ktorá sa v čase mení. Aj
v minulosti, keď bačovia pracovali v primitívnych
podmienkach, robili niekedy lepšie, ako dnešní
bačovia, z ktorých niektorí vyrábajú načierno
a nemajú schválený systém HACCP. Nestačí dať
do mlieka syridlo. V minulosti si bača robil syridlo sám zo sušených jahňacích žalúdkov, ktoré
nechal vymočiť v kyslej srvátke. V kyslej srvátke
boli aj kyslomliečne kultúry. On naštartoval fermentačný proces v syre a syr bol vykysnutý. Dnes
mnohí bačovia kultúry nedávajú. Zdá sa mi, že naši predkovia to robili lepšie. Kedysi sa na našich
lúkach páslo dva milióny oviec. Dnes ich máme asi
160 tisíc. To je vážny úpadok. Mlieko bolo základ
výživy každej, aj najchudobnejšej rodiny. Bryndza

bola základná potravina, rovnako ako chlieb.
Žilinský región je morfologicky stavaný na
to, aby sa ovčiarstvu darilo. Čo sa stalo, že
ovce tu nie je vidno?
Choďte po celej terchovskej doline a neuvidíte takmer žiadnu ovečku. Niekedy sa pásli
ovce aj vo Vrátnej, bolo tam päť – šesť salašov.
Dnes je tam na ukážku asi dvadsať ovečiek.
Niečo sme zanedbali. Niekedy aj ochranári
zamedzujú. Na Podžiari sa niekedy pásli ovce.
Teraz, keď tam idete na salaš, tam rastú bodliaky. Toto je ekológia? Predtým to boli krásne vypasené lúky. Nefunguje symbióza rastlín
a živočíchov. Kedysi sa vyrábal hrudkový syr,
ale aj oštiepky a parenice. Terchovské oštiepky
boli dobré. Bryndza aj z tohto regiónu sa vozila
do Budapešti, do Viedne. Dnes obnovujeme výrobu zrejúcich syrov v Terchovej i Zázrivej. Treba sa tomu venovať, treba mať z toho radosť,
tak ako som to videl na farmách v Rakúsku, či
Švajčiarsku. Tam ľudia robia nie osem hodín,
ale šestnásť hodín. Majú z toho radosť, že sú
medzi zvieratkami, že sú na poli, žijú s prírodou a je to úplne iný štýl života, ako robiť
mechanickú bezduchú robotu vo fabrike, za
pásom. Toto nie je život.
Na jednej strane sa dnes propagujú lokálne
farmárske mliečne výrobky, na druhej strane
niektorí upozorňujú, že môžu spôsobiť
salmonelózu, kliešťovú encefalitídu. Treba
sa produktov „z hôr“ obávať?
Nič nie je stopercentne bezpečné, ani voda,
ani chlieb. Kto chce hľadať niečo zlé, tak tam
určite niečo zlé nájde. Máte ľudí, ktorí nenávidia mlieko, tak v ňom hľadajú chyby. Je to živá
hmota, ktorá prináša život. Mliekom sa ľudia
živili už dlhé tisícročia pred našim letopočtom.
Všetci ho konzumovali a nikto to nezavrhoval.
Potom prídu výživári a tvrdia, že mlieko je škodlivé, že mlieko zahlieňuje. Je rozdiel mlieko
a mlieko. Sú dobré výrobky i také, ktoré by som

neodporúčal. Treba piť čo najmenej tepelne
ošetrované mlieko, treba jesť čo najviac fermentovaných výrobkov, vyzretých výrobkov, nie
čerstvé vŕzgavé gumovité syry. Treba si kupovať
výrobky od farmárov, ktorí to robia kvalitne
a hygienicky správne. Bál by som sa kupovať
syr, ktorého pôvod nepoznám, neviem, kto ho
robil a ako robil. Kupoval by som od overeného
výrobcu. Certifikovaní výrobcovia sú bezpeční.
Má naše poľnohospodárstvo a mliekarstvo
šancu priblížiť sa k tomu, ako funguje na
západe?
Pri súčasných podmienkach bez pomoci štátu to nepôjde. Robia to len veľmi obetaví ľudia
na úkor svojej rodiny. A je to riskantné povolanie. Stačí, že bude sucho a príde o všetko. Štát
mu musí dať zábezpeku, že pomôže v prípade,
že sa niečo stane. Nikto sa ich nezastáva. Vždy
je lepšie podporovať farmára, ktorý niečo robí,
ako niekoho, kto nič nerobí.
Ing. Karol Herian, CSc.
Významný slovenský mliekarský odborník,
dlhoročný riaditeľ niekdajšieho Výskumného
ústavu mliekarenského v Žiline. Po absolvovaní Chemickotechnologickej fakulty SVŠT
- odbor mlieko - tuky a po kratšom pôsobení
v mliekarskom priemysle sa stal pracovníkom
vtedy novokoncipovaného Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline. V oblasti chémie
a technológie mlieka pravdepodobne neexistuje miesto, ktorému by nevenoval svoju
pozornosť. Je autorom tisícky článkov a niekoľkých kníh. Naposledy vydal príručku pre
malovýrobcov Výroba syrov. S dokumentaristom Milanom Kosecom spolupracoval pri výrobe dokumentárnych filmov Zdravie zo slovenských pasienkov, či Návrat bieleho zlata.
Svoje vedomosti a bohaté skúsenosti uplatnil
tiež v pedagogickej činnosti pri výchove vedeckých kádrov. V súčasnosti prednáša na kurzoch
pre spracovateľov mlieka.

VÝŽIVA A KŔMENIE

Intenzívny výkrm jahniat do vyšších
hmotností – vyskúšajte koncept od De Heus
Ing.Peter Humený
De Heus s.r.o.
Záujem o slovenskú jahňacinu posledných dvoch rokoch intenzívne rastie nielen
na domácom trhu a tak i chovateľom snáď
začína svitať na lepšie časy. Intenzívny výkrm jahniat do vyšších hmotností bol ešte
donedávna utópiou a slovenská jahňacina
roky smerovala na najmä taliansky trh v období pred Veľkou nocou. Situácia na trhu sa
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postupne mení zrejme k lepšiemu.
Možností výkrmu jahniat je viacero od extenzívnych cez polointenzívne (kombinácia
pastvy a prikrmovania koncentrovanými krmivami) až po intenzívny výkrm, ktorý sa celý
realizuje v ustajňovacích priestoroch – výkrmniach. Extenzívne a polointenzívne systémy
výkrmu sú náročnejšie na potrebu ľudskej práce a oveľa zdĺhavejšie. Intenzívny výkrm sa javí
ako najefektívnejší spôsob finalizácie výkrmu.
Z výživarskeho hľadiska je veľmi jednoduchý

a v podstate sa skladá len z troch komponentov
a to kŕmna zmes, objemové krmivo (najčastejšie seno) a voda.
Najdôležitejším faktorom pri plánovaní
a výbere stratégie zohráva samozrejme realizačná cena výsledného produktu.
Ciele intenzívneho výkrmu
Pozrime sa teda na konkrétne ciele intenzívneho výkrmu, ktoré by sme si mali stanoviť hneď
na začiatku. Medzi hlavné ukazovatele patrí:
Chov oviec a kôz 2/2021

• priemerný denný prírastok (optimálne
300 – 350 gramov)
• konverzia krmiva - udáva koľko krmiva potrebuje zviera prijať na jednotku produkcie.
Vo výkrme je to najčastejšie 1 kg prírastku
ž.hm. U jahniat v intenzívnom výkrme je
cieľom dosiahnuť hodnoty 3 – 3,5 kg krmiva na 1 kg prírastku.
• dĺžka výkrmu je závislá od cieľovej hmotnosti zvierat a to od 90-100 dní (pri cieľovej
živej hmotnosti cca 40 kg) do 130-140 dní
(pri cieľovej hmotnosti 55-60 kg).
Dá sa povedať, že samotný výkrm je už len
efektívne zhodnotenie predchádzajúcej a náročnej práce, ktorú chovateľ vynaložil v období pred pôrodom až do samotného odstavu.
Až donedávna boli chovatelia nútení v tomto
bode realizovať svoju produkciu neefektívne
a často krát hlboko pod vlastné náklady. A ak
sa teda ponúka finalizácia produkcie jednoduchou cestou, prečo ju nevyužiť. Aby sa však
zámer podarilo realizovať aj efektívne, je potrebné sa taktiež zamyslieť nad faktormi, ktoré
v konečnom dôsledku ovplyvnia celý výsledok
nášho zámeru.
Predpoklady úspešného výkrmu
Nevyhnutné predpoklady pre úspešné zahájenie a zvládnutie výkrmu sú:
• živá hmotnosť jahňaťa pri odstave (pri skorom odstave 12 – 13 kg),
• výber vhodného typu kŕmnej zmesi – správne nastavený príjem proteínu vo vzťahu
k energii má zásadný vplyv na rast jahniat,
• dostatočný príjem štartérovej kŕmnej zmesi
v období odstavu (400 g) zabezpečí plynulý
prechod do programu výkrmu,
• bezproblémové zvládnutie odstavu z hľadiska welfare a zdravotného stavu,
• vhodné ustajňovacie podmienky,
• genetický potenciál zvierat (z hľadiska nastavenia priemernej koncovej váhy vo výkrme).
Spoločnosť De Heus od začiatku intenzívnejšieho pôsobenia na slovenskom trhu v oblasti výživy prežúvavcov vníma potreby cho-

vateľov oviec a kôz.
Na základe našich
dlhoročných skúseností a požiadaviek
domácich chovateľov
sme pripravili súbor
š t ar térových kŕ mnych zmesí a zmesí
určených pre odchov
a taktiež intenzívny
výkrm jahniat. Našim cieľom je priniesť
chovateľovi v regióne
benefit vo forme stabilnej kŕmnej zmesi,
na ktorej parametre
sa môže z dlhodobého hľadiska spoľahnúť. Nová výrobňa De Heus
v Kendiciach je najmodernejšou v regióne
a prináša so sebou viaceré špeciálne možnosti
úpravy a použitia rozmanitých surovín pri výrobe kŕmnych zmesí.
Taktiež si uvedomujeme, že pre chovateľa je veľmi dôležitá okamžitá dostupnosť
krmiva priamo v regióne. Z tohto dôvodu
sme vytvorili skladové kapacity pri závode
v Kendiciach. V praxi to znamená, že vieme
reagovať na urgentné požiadavky chovateľov
a v prípade akútnej potreby je krmivo v sklade k dispozícií aj k osobnému odberu priamo
v sklade. Tento systém už využilo viacero
chovateľov v regióne.
Ako dlhodobý partner chovateľov tiež vieme, že veľmi dôležité je okrem výroby produkciu aj efektívne umiestniť na trhu. Naši
kolegovia sú dennodenne v kontakte so spracovateľmi a obchodníkmi a v prípade potreby
vedia pomôcť s realizáciou vašej produkcie.
Neváhajte nás preto kontaktovať v prípade
akýchkoľvek otázok alebo dotazov.

týždňa veku do veku 35 dní. Skrmuje sa najskôr
ako návykové krmivo k materskému mlieku.
Obsahuje aj podiel sušenej srvátky. Doporučené dávkovanie je ad-libitné. Je potrebné dbať
na hygienu podávania a prístup k nezávadnej
pitnej vode. Podávať 2x denne s postupne sa
zvyšujúcou dávkou. Jahňatám v škôlkach je
potrebné ponúknuť ku kŕmnej zmesi kvalitné
seno. Kŕmna zmes svojou štruktúrou a zložením podporuje rýchly návyk na koncentrované
krmivá a obsiahnuté živiny podporujú rýchly
rozvoj bachora.

Sortiment kŕmnych zmesí De Heus na odchov
a výkrm jahniat

Jahňa starter
Doplnková granulovaná kŕmna zmes pre
odchov a výkrm jahniat (kozliat) od 35. dňa
veku do veku 100 dní. Túto zmes je možné skrmovať po postupnom prechode zo zmesi Jahňa
prestarter. Jahňatám je potrebné v tomto období ponúknuť k tejto zmesi objemové krmivá
(kvalitné seno). Dávkovanie je ad-libitné. Je
potrebné dbať na hygienu podávania a prístup
k nezávadnej pitnej vode. Svojou štruktúrou
a zložením podporuje rýchly návyk na koncentrované krmivá. Obsiahnuté živiny podporujú
rýchly rozvoj a rast kostí a svalstva.

Jahňa prestarter
Doplnková granulovaná kŕmna zmes pre
odchov a výkrm jahniat (kozliat) od prvého

Jahňa finišér
Krmivo je určené na dokončenie výkrmu
jahniat do vyšších hmotností.

De Heus koncept odchovu a výkrmu jahniat pri rôznych systémoch chovu
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Jahňa predštartér - postupný návyk od 1. týždňa
Odstav cca. 35
dní (12-14 kg)

Materské mlieko

Jahňa predštartér - postupný návyk od 1. týždňa

Odstav cca. 90
dní (25-35 kg)

Neskorý odstav jahniat:
Narodenie

50

Odstav cca. 35
dní (12-14 kg)

Mliečná nahrážka

Skorý odstav jahniat:
Narodenie
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Materské mlieko

Jahňa finišer od 100 dní veku do
Kŕmna zmes Jahňa štartér - postupný návyk

ukončenia výkrmu

Pripomenuli sme si spoločenský prínos mlieka
Ing. Karol Herian, CSc., Žilina
Aj v tomto roku, z dôvodu pokračujúcej pandémie v menšom
počte ľudí ako v predchádzajúce
roky, na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave pripomenuli sme
si spoločenský prínos mlieka
a mliečnych výrobkov a najmä ich prínos pre zdravie ľudí.
Toto milé stretnutie už tradične
zorganizoval vedecký tajomník
Slovenskej spoločnosti pre výživu
Ing. Ladislav Staruch, PhD. spolu s predsedom doc. MUDr. Igom
Kajabom, DrSc. Napriek vonkajšej
veľkej horúčave sa v priestoroch
dekana fakulty sa stretli poprední predstavitelia fakulty na čele
s dekanom prof. Ing. Antonínom
Gatialom, DrSc., s predstaviteľmi
potravinárskej vedy a výskumu,
so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, so
zástupcami Vidieckeho parlamentu na Slovensku, ale aj s poprednými zástupcami potravinárskej
praxe. Významným prínosom bola
aj účasť predstaviteľa Farmy Bardy
z Jasenového, ktorý okrem svojej
farmy má aj vynikajúcu mliekareň
na spracovanie kozieho mlieka na
celú škálu vynikajúcich výrobkov.
Toto stretnutie popredných
pracovníkov potravinárstva a výživy nebolo náhodné a konalo sa
v blízkom čase osláv Svetového
dňa mlieka, ktorý sa už celosvetovo oslavuje 1. júna, v čase, keď je aj
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Medzinárodný deň detí. Tieto sviatky navzájom majú veľa spoločného,
pretože aj mliečne výrobky majú
najväčší zdravotný prínos práve pre
malé a dospievajúce deti.
Na tomto podujatí po úvodných príhovoroch Ing. Starucha
a doc. Kajabu vystúpil bývalý
dlhoročný riaditeľ Výskumného
ústavu mliekarenského v Žiline
Ing. Karol Herian, CSc., ktorý prítomným pripomenul nenahraditeľný zdravotný prínos mliečnych
výrobkov, poukázal na súčasný

stav a na aktuálne problémy. Konštatoval, že Slovensko stratilo
už potravinovú sebestačnosť, že
napriek nevyužitým plochám lúk
a pasienkom stále sa znižujú počty hospodárskych zvierat a tým aj
produkcia mlieka i mäsa. Veľmi
nepriaznivá situácia je v spotrebe
mliečnych výrobkov, hoci je na trhu bohatý sortiment. V Európskej
únií patríme medzi štáty s najnižšou spotrebou mlieka a mliečnych
výrobkov. Však u nás sa spotrebuje
dva až tri krát menej kyslomliečnych výrobkov a syrov ako v Európe. Pritom napr. vo Francúzsku
hoci ľudia konzumujú až tri krát
viac kyslomliečnych výrobkov
a tučných syrov netrpia srdcovocievnymi ochoreniami, majú menej onkologických ochorení, majú
krásnu štíhlu postavu a dožívajú
sa priemerného veku až 84 rokov.
V ďalšom programe prezentoval Ing. Herian svoju poslednú
knižnú publikáciu „Výroba syrov“,
ktorú v tomto roku vydal Vidiecky parlament na Slovensku. Túto
knihu tam s doc. MUDr. Kajabom
a Ing. Staruchom aj slávnostne
pokrstili. Zároveň autor knihy tam
dostal aj Zlatú medailu Slovenskej
spoločnosti pre výživu a Ďakovný
list dekana FCHPT STU prof. Gatiala za dlhodobú spoluprácu
v prospech fakulty. Na tomto mi-

lom stretnutí v diskusii vystúpili
viacerí účastníci, Ing. Keresteš,
Ing. Haščík, Ing. Bardy, prof. Golian a ďalší.
Veľkým prínosom bola aj ochutnávka vynikajúcich čerstvých i zrejúcich kozích syrov, ktoré vyrába
Farma Bardy v Rajci. Kozie syry sú
u nás menej známe, no majú veľkú
perspektívu, nakoľko majú svoju
vynikajúcu dobrú lahodnú chuť
a sú veľmi dobre stráviteľné.
Na záver treba poďakovať organizátorom tohto podujatia za
stretnutie popredných potravinárskych i výživárskych odborníkov,
kde sme si pripomenuli význam
a celospoločenský i zdravotný prínos mlieka a mliečnych výrobkov.
Do budúcna bude potrebné na
Slovensku podstatne zvýšiť najmä
chov hovädzieho dobytka, oviec
i kôz, lepšie využívať pasienky, lepšie zainteresovať mládež do poľnohospodárstva i potravinárstva
a zvýšiť výrobu vlastných potravín
i mlieka. Súčasne je žiadúce podstatne zvýšiť samotnú spotrebu
najmä vlastných mliečnych výrobkov na európsku úroveň. Našim
hlavným cieľom by malo byť postupné zabezpečenie potravinovej
a taktiež mliečnej sebestačnosti.
To by mala byť aj u nás strategickým cieľom a bude záležať iba na
nás, ako to dokážeme presadiť.
Chov oviec a kôz 2/2021

Úspechy, ale aj prekážky na ceste vývoja
kontroly úžitkovosti oviec a kôz od jej
vzniku v roku 1935 po súčasnosť
Ing. Péter Görözdi
riaditeľ PS SR, š.p.
Ing. Marta Dianová
vedúca úseku plemenárskej biológie
Vážení chovatelia oviec a kôz,
odborní pracovníci, všetci milovníci chovu oviec a kôz, keď nás
pred pár týždňami oslovil pán
riaditeľ ZCHOK, Ing. Reľovský,
aby sme napísali článok o vývoji
v kontrole úžitkovosti, aktuálnom stave, plánovaných zmenách
vo výkone kontroly úžitkovosti
(KÚ) a spracovaní jej výsledkov,
vedeli sme že je to skvelý nápad,
ale hneď sme si uvedomili, že to
nebude len o pozitívnych informáciách.
V úvode treba zdôrazniť, že
ovce boli medzi prvými domestikovanými zvieratami. Archeologické nálezisko v Iráne objavilo
sošku vlnenej ovce, ktorá naznačuje, že k výberu vlnených oviec
došlo pred viac ako 6000 rokmi.

Spoločné znaky dnešných oviec
sa objavovali už v mezopotámskom a babylonskom umení a knihách do roku 3000 pred naším
letopočtom.
Ďalším znakom skorej domestikácie je skutočnosť, že sú
jediným druhom hospodárskych
zvierat, ktoré sa nemôžu vrátiť
do divokého stavu. Šľachtenie na
ekonomicky dôležité znaky v priebehu storočí vyústilo do výskytu
viac ako 200 rôznych plemien
oviec na celom svete. Výsledkom
moderných šľachtiteľských schém
je aj zvyšujúci sa počet zložených
alebo syntetických plemien, ktoré sú výsledkom kríženia dvoch
alebo viacer ých etablovaných
plemien.
Chov oviec na Slovensku má
dlhodobú tradíciu. Ovca vždy
patrila k najúžitkovejším zvieratám. O tom čo pre našich predkov
znamenal chov oviec a akú mal
podporu v tom období svedčí skutočnosť, že v 80-tych rokoch 19.

storočia počet oviec na Slovensku
dosiahol stavy nad tri milióny kusov. Z toho bolo vyše milióna merinových oviec. Po prvej svetovej
vojne sa rozvoj chovu oviec zastavil. V roku 1911 bolo na Slovensku
ešte asi milión oviec. Odvtedy
začali stavy oviec rapídne klesať,
takže v roku 1935 bolo už len
381 616 ks oviec. Úpadok v chove
po prvej svetovej vojne zapríčinil
najmä nepriaznivý vplyv dovozu
zámorskej vlny a nesprávna cenová politika (s ktorou majú aj dnes
naši chovatelia svoje skúsenosti).
Počiatky plemenárskej práce
v chove oviec boli na Slovensku
už v roku 1928, kedy bolo vydané Vládne nariadenie o vykonávaní plemenitby hospodárskych
zvierat. Už v tomto čase bývalá
Zemědělská rada pre Slovensko
v Bratislave určila podľa klimatických a pôdnych pomerov,
chovné oblasti pre jednotlivé
plemená a vypracovala chovateľský plán, ktorý určoval v akom

smere sa majú chované plemená zošľachťovať. Roku 1935 sa
v Turčianskom Svätom Martine
začína budovať „Výskumný ústav
ovčiarsko-vlnársky“ zakladajú
sa prvé kmeňové stáda s riadnou
kontrolou vlnovej a mliekovej
úžitkovosti.
Prvé výsledky kontroly úžitkovosti sú publikované až v roku
1941 a boli od 8 stád meriniek
(674 bahníc so živou hmotnosťou
36,42 kg, s produkciou potnej
vlny 3,02 kg a dojivosťou za 200
laktačných dní 97,61 kg mlieka).
V ďalších rokoch bola kontrola
úžitkovosti rozšírená zapojením
chovov oviec plemena cigája a valaška. Ako sa vyvíjali stavy v kontrole úžitkovosti je zobrazené
na grafoch č. 1-3 a v tabuľkách
č. 1-2 je prehľad dosiahnutých
výsledkov v mliekovej kontrole
úžitkovosti za posledné roky. Ak
sme predpokladali a verili, podľa
stavov v rokoch 1994-1998, že
stavy oviec na Slovensku sa ko-

Graf
č. 1 Počet chovov a bahníc zapojených v kontrole úžitkovosti
Grafē.1Poēetchovovabahníczapojenýchvkontroleúžitkovosti
od
roku 1942 k 31.12.2020.
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nečne začínajú zvyšovať nasledujúce roky nás
presvedčili o opaku (graf č. 4). Dnes máme
na Slovensku menej oviec ako keď sme v roku
1935 začínali s KÚ.
Druhá svetová vojna zasiahla do zveľaďovacieho procesu ešte ničivejšie ako prvá
a spôsobila obrovské škody. Keď sa aj vykonávala plemenárska kontrola, bola viac-menej
formálna a bez vplyvu na úroveň živočíšnej
výroby. Po druhej svetovej vojne sa pozornosť
sústredila na výrobné problémy, ktoré bezprostredne súviseli so zabezpečovaním zásobovania obyvateľstva živočíšnymi produktami. Význam plemenárskych a zveľaďovacích
prác sa podcenil, časť dokumentácie zničila
vojna, takže plemenárska práca sa musela začať úplne odznovu. Po druhej svetovej vojne
nastala nová fáza rozvoja slovenského ovčiarstva. Začala sa organizovať výmena plemenných baranov, prípadne zaradenie z cudzieho
chovu, ako aj z dovozu zo zahraničia. Výber
plemenných baranov bol upravený zákonom
č. 204/1928 a č. 169/1924. Už v tomto období
sa dbalo, aby sa na plemenitbu používali iba
schválené plemenné barany.
Vo februári 1948 došlo u nás k zásadným
politickým a spoločensko-ekonomickým zmenám, ktoré v poľnohospodárstve znamenali
vznik a rozvoj socialistických podnikov, a to
jednotných roľníckych družstiev a štátnych
majetkov.
V roku 1950 vyšiel zákon č. 187 Zb. o zdokonalení živočíšnej výroby. Na základe tohto
zákona nadviazala plemenárska práca na staré chovateľské tradície a v nových podmienkach nadobudla mimoriadny význam.
Plemenársku prácu na Slovensku oddávna riadilo iba jedno organizačné centrum

a náklady na ňu sa uhrádzali zo štátneho
rozpočtu. V nasledujúcich rokoch prechádzali organizácie na výkon KÚ rôznymi transformáciami, menili sa názvy, miesta vedenia
(Zvolen, Bratislava, Praha, znovu Bratislava). V nových podmienkach sa zdokonaľovali
smernice pre plemenársku prácu, opierali sa
o nové vedecko – výskumné poznatky, hlavne
z genetických vedných disciplín. Subjektívne
metódy hodnotenia sa nahrádzali objektívnymi. Zisťovali sa kvalitatívne nové úžitkové
vlastnosti oviec podľa plemien, striže potnej
a čistej vlny vo veku 10. mesiacov, sortiment
vlny, produkcia mlieka a mliečneho tuku,
plodnosť i hmotnosť zvierat. Už od roku 1961
sa zaviedla kontrola dedičnosti významných
úžitkových vlastností oviec metódou CC testu,
porovnávaním úžitkovosti dcér s úžitkovosťou
vrstovníc. Kvalitatívne nový stupeň plemenárskej práce si vyžiadal založiť moderné vlnárske laboratórium – Rozborovú stanicu ovčej vlny a mlieka v Novom Meste nad Váhom,
ktorá bola založená v roku 1962 s celoštátnou
pôsobnosťou. K pôvodnej laboratórnej činnosti v oblasti kvality vlny a mlieka prevzalo
laboratórium činnosť pri overovaní paternity
plemenných baranov, vedenie centrálnej plemenárskej dokumentácie, vyhodnocovanie
výsledkov kontroly dedičnosti a prepojením
tejto práce na počítač na plemenárskom pracovisku Žilina a publikačnú činnosť plemenárskej práce v chove oviec. Tak ako sa menilo
úžitkové zameranie zvierat museli sa meniť aj
spôsoby hodnotenia úžitkovosti. Napriek skutočnosti, že dnes je vlna z pohľadu chovateľa
nie až tak zaujímavá (nákupná cena), naďalej
sa pri celkovom hodnotení berie do úvahy. Je
potrebné si uvedomiť, že vlna je súčasťou ovce

a je pre ňu typická.
I keď riadenie plemenárskej práce prešlo
rôznymi organizačnými zmenami, pre jej osobitné charakterové vlastnosti ako aj pre jej
význam pri zvyšovaní úžitkovosti, riadila sa
ako nadstavbová organizácia z jedného centra
a bola nositeľom jednotných metodík a progresívnych foriem zvyšovania úžitkovosti plemenárskej práce. Aktuálne KÚ zabezpečuje, od
1. 1. 2008, štátny podnik Plemenárske služby
SR (PS SR, š.p.) ako nástupnícka organizácia
Štátneho plemenárskeho ústavu SR, s úlohou
zabezpečovať činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, medzi ktoré patrí
aj kontrola úžitkovosti a dedičnosti. Kontrola
úžitkovosti oviec a kôz sa vykonáva v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch za účelom objektívneho zisťovania a hodnotenia úžitkových vlastností jednotlivých
oviec, stád a chovov. Údaje zistené kontrolou
úžitkovosti sa využívajú pre odhad plemennej
hodnoty zvierat, pre potrebu selekcie a speňažovania, pre zápis do plemenných kníh a na
hodnotenie úrovne chovu. Pri výkone kontroly
úžitkovosti oviec I. stupňa sa zisťuje:
• vlastná úžitkovosť (prírastky),
• reprodukčné ukazovatele (% oplodnenia, %
plodnosti a % plodnosti na obahnenú bahnicu),
• pri kontrole mliekovej úžitkovosti bahníc
sa zisťuje množstvo nadojeného mlieka za
normovanú laktáciu v kg a obsah základných mliečnych zložiek (tuk, bielkovina
a laktóza) a aj počet somatických buniek
v mlieku.
Pri výkone kontroly úžitkovosti kôz sa
zisťuje:

Graf č. 2 Počet chovov v kontrole úžitkovosti oviec za obdobie 2016 - 2020.
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Graf č.
3. Počet
bahníc v kontrole úžitkovosti oviec za obdobie 2016
- 2020.
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Graf č. 4 Vývoj stavov oviec v Slovenskej republike podľa Štatistického úradu SR
od roku 1992 do 31.3.2021.
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• počet narodených kozliat,
• mlieková úžitkovosť (množstvo mlieka nadojeného za normovanú laktáciu a obsah
mliečnych zložiek -tuk, bielkovina, laktóza),
• reprodukčné ukazovatele (% oplodnenia,
% plodnosti a % plodnosti na okotenú
kozu).
Chov oviec a kôz 2/2021
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Snahou vedenia organizácie je byť spoľahlivým, komunikatívnym partnerom všetkým
partnerským organizáciám a samozrejme chovateľom oviec a kôz. Medzi plánmi spoločnosti
je tiež rozšíriť ponuku poskytovaných služieb
a zavádzať inovatívne, moderné technické metódy pri výkone kontroly úžitkovosti. Záujmom
podniku je aj to, aby chovatelia mali výsledky

k dispozícii do 24 hodín po výkone KÚ. Aby sa
nám to darilo naplniť, služby realizujeme za
pomoci 5 regionálnych stredísk: v Dunajskej
Strede, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, 2 účelových plemenárskych zariadení
v Nitre a Žiline a samozrejme našich zamestnancov.
Úroveň plemenárskej práce odráža chova21
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teľskú vyspelosť v jednotlivých
štátoch a je priamoúmerná vyspelosti chovateľov aplikovať vedecké poznatky v chove jednotlivých
druhov zvierat. Za uplynulé roky
boli vo vykonávaní kontroly úžitkovosti v našich podmienkach
zaznamenané nemalé zmeny.
Jednou z nich bolo získanie Certifikátu kvality, čo bolo naplnením
ambícií odborných pracovníkov
riadiacich výkon KÚ na Slovensku
v oblasti kvalitatívneho rastu tejto činnosti, ako aj ďalších aktivít
spojených s výkonom kontroly
úžitkovosti. K realizovaniu tohto
cieľa predchádzalo mnoho nevyhnutných krokov a práce. Medzi
prvým a dôležitým bolo, že sa Slovenská republika, v zastúpení vtedy ešte ŠPÚ SR, v roku 1994 stáva
členom medzinárodnej organizácie pre kontrolu zvierat I.C.A.R –
na jeho 29. zasadnutí v Kanadskej
Ottawe.
Aká je vlastne úloha tejto
organizácie?
Medzinárodná organizácia
ICAR (International Committee
for Animal Recording) bola zriadená v roku 1951 v Ríme ako malá
regionálna organizácia, ktorá sa
postupne vyvinula na organizáciu
s medzinárodným štatútom. Organizácia je registrovaná v Paríži
vo Francúzsku, v súlade s francúzskym právom, ako medzinárodná
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nezisková a nevládna organizácia.
V roku 1990 začal ICAR pôsobiť celosvetovo a vo svojich aktivitách
začal klásť väčší dôraz na štandardizáciu metód kontroly úžitkovosti. Členská základňa ICARu
narastá globálne, dnes je členom
približne 130 organizáciami zo 60
krajín, ale neustále rozširuje rozsah služieb, ktoré členovia poskytujú. Z dôvodu reflektovať potrebu
preukázať, že členovia ICARu poskytujú svojim chovateľom a iným
zákazníkom služby relevantné
a v požadovanej kvalite, zaviedol
ICAR Certifikát kvality. Slovenská republika, napriek tomu, že
nepatríme k veľkým krajinám, má
medzi členskými krajinami, vďaka
organizácii PS SR, š.p., významné
postavenie. V roku 2011 sme po
prvý krát získali Certifikát kvality
pre identifikáciu a kontrolu úžitkovosti mliekových oviec a odvtedy sa nám ho darí, v súlade
s pravidlami tejto medzinárodnej
organizácie, pravidelne reakreditovať. Získaním tohto uznania sa
podarilo realizovať zámer PS SR,
š.p. – zdokladovať medzinárodným ocenením kvalitu a objektivitu nimi poskytovaných služieb.
V roku 1993 vzniklo Laboratórium genetiky, pričom bolo zriadené za účelom overovania parentity u hovädzieho dobytka, oviec,
kôz, koní, ošípaných, psov dravých vtákov (sokoly, orly), stano-

venia pohlavia u emu a pštrosov,
vyšetrovania dedičných ochorení
a sledovania QTL ukazovateľov
DNA testom.
Skúšky sú vykonávané v súlade s požiadavkami normy STN EN
ISO/IEC 17025:2005 a v súlade
s uspokojovaním potrieb klientov
a kontrolných orgánov. Od roku
1995 je laboratórium členom ISAG
(International Society of Animal
Genetics), kde sa ako aktívny člen
zúčastňuje porovnávacích testov,
ktoré sú organizované každé dva
roky. Keďže sa v laboratóriu nachádza DNA banka ohrozených
druhov zvierat, od roku 2005 je
členom DAGENE (Danubian Countries Alliance for Conservation of
Genes in Animal Species). Značku
SNAS-u (Slovenská národná akreditačná služba) používa od roku
2005. V roku 2010 bolo laboratórium na základe preukázaných
výsledkov schválené ako akreditované laboratórium pre testovanie
rodičovstva medzinárodnou organizáciou ICAR.
V tom istom roku ako vzniklo
Laborátorium genetiky sme pri
mliekovej KÚ oviec začali stanovovať jednotlivé kvalitatívne zložky
mlieka : tuk, bielkovina, laktóza. O dva roky sme začali aj KÚ aj
u kôz.
V Roku 1996 – sa ŠPÚ SR ako
zástupca SR zapája do medzinárodného hodnotenia laborató-

rií pre rozbor mlieka CECA-LAIT
(Francúzsko) a Kiel (Nemecko).
CLRM, ako jedno z pracovísk PS
SR, š.p., sa pravidelne a úspešne
zúčastňuje na medzinárodných
skúškach spôsobilosti s veľmi dobrými výsledkami. V záujme zlepšenia kvality analyzovania individuálnych vzoriek mlieka, od apríla
2021, sme zmenili dodávateľa kalibračných vzoriek na OVCE, s cieľom zapojiť sa do medzinárodného
kruhového testu aj pre tento druh
hospodárskych zvierat.
Pri zabezpečovaní a skvalitňovaní KÚ si uvedomujeme, že musíme stále zlepšovať technické vybavenie našich zamestnancov a aj
preto sme v roku 2000 nakúpili
prvé digitálne elektronické váhy.
V tomto roku sa tiež prehodnotila plemenná skladba fylogeneticky príbuzných jedincov podľa
podielu krvi. Táto analýza slúžila
ako príprava databázy na zavedenie, v roku 2001, genetického
hodnotenia produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec pomocou metódy BLUP- AM. V tomto roku plemenárski zootechnici
začali, pri strojovom dojení oviec,
na odber vzoriek používať mliekomery typu Berango.
Od roku 2010 PS SR š.p. zisťujú hrúbku (Musculus longissimus
lumborum et thoracis) a podkožného tuku (PT) u všetkých plemenných jahničiek a baránkov

23

špecializovaných mäsových plemien a nedojných plemien s kombinovanou úžitkovosťou.
Meranie sa vykonáva v 80. – 120. dňoch veku
jahniat v čase váženia živej hmotnosti jahniat.
Sonografické meranie vykonáva zaškolený pracovník, hrúbku MLLT a PT zahlási plemenárskemu zootechnikovi a ten následne údaje zaznamenáva a spoločne s hmotnosťou elektronicky
odošle prostredníctvom mobilného ručného
terminálu ZEBRA. Odoslané údaje sa spracovávajú na útvare ASD v Žiline, uvedené dáta
sú v hodnotiacich prehľadoch prepočítané na
vek 100 dní. Výsledky merania sú použité pre
výpočet indexu. Z hľadiska samotného indexu
je potrebné zdôrazniť, že pre jeho výpočet nemôžu byť použité neupravené (nekorigované)
údaje z merania hrúbky PT a hrúbky MLLT. Uvedené ukazovatele sú totiž významne ovplyvnené plemenom, chovom (stádom), ale aj vekom
jahniat, ďalej pohlavím (baránky, jahničky),
intenzitou rastu jahniat a tiež vekom matiek
(súvisí s ich mliečnosťou). Všetky uvedené
faktory boli preto zohľadnené v modelovej
rovnici pre zaradenie každého jedinca do príslušnej čiastkovej triedy plemennej hodnoty
za „jatočnú kvalitu“. Od roku 2012 sa jarkám
a baránkom prideľujú body za tzv. index MLLT
namiesto subjektívne hodnoteného osvalenia u jariek a namiesto hodnotenia hmotnosti
v 1 roku u baránkov. Potomkovia sa hodnotia
spolu za mäsové plemená a spolu za nedojné
plemená kombinovanej úžitkovosti. Najlepším
20% potomkov podľa indexu MLLT sa prideľujú
***, ďalším 40 % **, ďalším 30 % * a ostatným
-. Prideľovanie bodov za index MLLT sa robí tiež
podľa platného bonitačného kľúča.

Rok 2014 bol pre našu organizáciu prelomový aj v tom, že sme vybavili všetkých plemenárskych zootechnikov elektronickými zberačmi
dát. Týmto krokom sme ešte viac znížili prípadné chyby pri výkone kontroly úžitkovosti, ale
predovšetkým sme zabezpečili poskytovanie
výsledkov kontroly úžitkovosti chovateľom vo
veľmi krátkej dobe v elektronickej (PLIS, email), alebo tlačenej forme.
Vzhľadom na účinnú šľachtiteľskú a plemenársku prácu v chove oviec sa genetický
potenciál oviec z roka na rok zlepšuje, čo je
vyjadrené pozitívnym genetickým trendom
pre produkciu mlieka, veľkosť vrhu i hmotnosť jahniat pri odstave sa v roku 2018 dohodlo, že pre výpočet plemennej hodnoty za
produkciu mlieka a zložky mlieka, za veľkosť
vrhu a za intenzitu rastu sa genetická báza
posunie z roku 2000 na rok 2010. Výpočet PH
pre mliekovú úžitkovosť pre plemená C a ZV sa
vykonáva cez program Test Day Animal Model (vychádza sa z jednotlivých kontrolných
nádojov počas dojnej periódy), pre plemená
LC a SD sa vykonáva cez BLUP AM, kde sa pri
odhade PH vychádza zo skutočnej produkcie
mlieka za dojnú periódu. Bolo dohodnuté, že
je potrebné zosúladenie výpočtu PH za mlieko
iba prostredníctvom Test Day Animal Model.
Kvalita a technická úroveň vykonávaných
činností je daná odbornou úrovňou zamestnancov. Teoretické vedomosti sú v dnešnej
dobe dôležité. Ich poznanie je nevyhnutné
pre získanie nových poznatkov a náš ďalší rozvoj. Nedostatok správnych informácií
v správnom čase môže zapríčiniť stagnáciu
v správnom manažovaní ako našej organizá-

cie tak aj pre chovateľov pri rozhodovaní sa
na chove. Nové médiá v marketingu prinášajú
nové možnosti komunikácie s našimi partnermi. Webové stránky sa stali neodmysliteľnou
súčasťou každodenného dňa každého z nás.
Plemenárske služby Slovenskej republiky,
š.p. neustále pracujú na skvalitnení svojich
služieb v oblasti informatizácii systémov.
Vďaka tomu sú schopné pre svojich zamestnancov, ale najmä konečných používateľov
systémov poskytovať služby na čoraz vyššej
úrovni s vysokou pridanou hodnotou. Významným medzníkom v tejto oblasti bolo nasadenie centrálneho informačného systému
PLIS, ktorého kontinuálny rozvoj zabezpečil
postupné pokrytie dovtedy off-line agend.
Poslednou agendou, ktorej kľúčové prvky
donedávna fungovali v systéme PC Fand je
práve automatizované spracovanie dát oviec
a kôz. Riešenie PC Fand (pod systémom MS-DOS) poskytovalo prepracované a rokmi vyladené prostredie, ktoré bolo žiaľ na dnešné
štandardy výrazne morálne, ale aj technicky
zastaralé.
Dané prostredie malo svoje pamäťové limity, jeho údržba bola stále komplikovanejšia,
výstupy bolo možné generovať výlučne len
manuálne, ktoré zabezpečovali naši dlhoroční
pracovníci a po ich odchode do dôchodku, nevyhnutnej racionalizácii v počte zamestnancov
v našej organizácii sme sa rozhodli zabezpečiť
komplexnú transformáciu všetkých modulov
automatizovaného spracovania dát v systéme
PC Fand do prostredia PLIS v spolupráci s externou firmou. Ak sa niekto pýta prečo s externou firmou tak musíme na rovinu povedať,

Tab. č. 1 Výsledky kontroly úžitkovosti oviec v KÚ I. stupňa v SR za normovanú dojnú periódu - priemery za plemená.
Kontrolný
rok

2018

2019

2020
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Plemeno

Normovaná dojná
perióda

Tuk

Mlieko
v litroch

Bielkovina

Laktóza

kg

%

kg

%

kg

%

8,72

7,60

6,49

5,65

5,41

4,69

všetky

normované

Zošľachtená valaška

2 881

2 561

Cigája

2 255

1 688

126,99

9,40

7,17

7,63

5,78

6,36

4,76

Lacaune

889

624

278,33

17,54

6,35

15,19

5,44

13,75

4,85

113,21

Valaška (pôvodná valaška)

21

21

101,22

8,59

7,91

6,49

5,96

4,99

4,59

Assaf

124

116

247,72

16,35

6,23

13,57

5,18

13,09

5,02
4,78

Východofrízska ovca

31

30

204,99

11,58

4,99

11,84

5,04

11,29

Slovenská dojná ovca

1 898

1 448

166,79

11,83

7,00

9,24

5,43

8,19

4,77

Zošľachtená valaška

2 927

2 667

110,94

9,06

7,88

6,83

5,90

5,58

4,80

Cigája

2 155

1 793

116,63

8,91

7,49

7,23

5,95

5,98

4,87

Lacaune

751

509

277,70

18,05

6,65

15,60

5,64

13,69

4,89

Valaška (pôvodná valaška)

31

29

97,38

8,20

7,93

6,02

5,84

5,02

4,87

Assaf

217

95

207,61

11,25

6,88

8,50

5,19

8,65

5,22
4,73

Východofrízska ovca

29

25

269,29

14,25

5,31

13,75

5,13

12,65

Slovenská dojná ovca

1 654

1 283

169,37

13,17

7,56

10,07

5,73

8,71

4,93

Zošľachtená valaška

3 402

2 928

120,68

8,86

7,48

6,81

5,73

5,31

4,44

Cigája

2 276

1 889

110,17

7,98

7,16

6,72

5,88

5,16

4,47

Lacaune

805

718

286,11

18,27

6,42

14,88

5,24

12,48

4,34
4,24

Valaška (pôvodná valaška)

35

34

107,94

8,85

8,58

6,45

6,27

4,38

Assaf

185

133

194,59

15,48

7,91

11,02

5,64

8,11

4,13

Východofrízska ovca

23

22

227,88

12,58

5,48

12,04

5,31

10,59

4,67

Slovenská dojná ovca

1 916

1 673

169,55

12,32

6,92

9,89

5,49

7,86

4,37
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že k danému rozhodnutiu sme pristúpili až po
tom, čo sme stratili pri transformácii daných
systémov vlastnými pracovníkmi (ktorí už
u nás nepracujú) takmer dva roky a dnes nás
to bohužiaľ dobehlo a s následkami sa v súčasnosti stretávali aj naši partneri a chovatelia,
čo nás veľmi mrzí a ospravedlňujeme sa zato.
Radi by sme Vám vysvetlili, prečo možno na
prvý pohľad v jednoduchých výstupoch sa vyskytujú zatiaľ chyby a vieme, že mnohí ste si
povedali, že prečo vôbec niečo „prerábame“
keď to v starom systéme fungovalo, ale sme
presvedčení, že nakoniec dosiahneme plánovaný cieľ k spokojnosti nás všetkých. K pôvodnému riešeniu vo Fande rokmi pribudli
mnohé prvky, ktoré zásadne rozšírili zameranie systému. To predstavovalo problém najmä z dôvodu, že pôvodná dátová architektúra nebola na podobné rozšírenia pripravená
a implementácia rozšírení bola možná len
prostredníctvom rôznych kompromisov. Je potrebné zobrať do úvahy aj fakt, že v prostredí
MS-DOS nebolo možné fungovať ako v moderných informačných systémoch. Napríklad tlačítko „Späť“ a možnosť zvrátiť zmeny a urobiť
opravu tu jednoducho nebola. Ďalším veľkým
problémom bola tzv. čistota dát. Bez mechanizmov bežne dostupných v tabuľkových databázach bolo veľmi náročné udržiavať dáta
valídne a toto zistenie pri podrobnej analýze
nám skomplikovalo našu predstavu o časovom pláne realizácie transformácie doposiaľ
používanej databázy. Od prvej chvíle prípravy
novej technologickej platformy bolo zrejmé,
že z dôvodu komplexnosti predchádzajúceho
systému spracovania bude nevyhnutný duálny
beh starého aj nového riešenia. Táto náročná
fáza je našťastie už takmer minulosťou. Nasadenie nového systému do ostrej prevádzky
skôr ako sme plánovali (z dôvodu dlhodobých
zdravotných problémov nášho zamestnanca),
sa nevyhlo viacerým komplikáciám a rovnako
zapríčinilo chyby.
Ve ľ k ú v ý z v u p r e p r o g r a m á t o r o v
predstavoval nami očakávaný stav

•

•

•
•
•
•

•

ká platforma riešenia toto všetko zabezpečí
v automatickom režime. Či už pôjde napríklad
o kontrolný opis v rámci výkonu mliekovej
úžitkovosti, alebo podklady pre kontrolný
zápisník.
V tejto chvíli prebieha ladenie posledných
agend, ktoré budú v priebehu roka 2021 nasadené do prevádzky. Po finálnom dokončení zvyšných prvkov riešenia na pozadí, budú
postupne nové riešenie sprístupnené používateľom aj verejnosti (v adekvátnom rozsahu
v rámci časti otvorených dát - voľnej zóny).
Aj touto cestou sa chceme poďakovať za
trpezlivosť.
Už dnes sa môžeme pochváliť, že aj vďaka
elektronickému systému nahrávania a zasielania dát máme denné spracovanie výsledkov
za jednotlivé chovy a chovateľ nemusí čakať
mesiac ako tomu bolo v minulosti. Technický
pokrok si razí cestu všade a dnes máme vyspelých chovateľov, ktorí majú svoje zvieratá
označené elektronickými ušnými značkami,
ktoré si pri výkone KÚ plemenárski zootechnici načítajú elektronickými čítačkami a odtiaľ
číslo smeruje priamo do zberača. Aj vďaka tomu sa eliminujú chyby z ručného spracovania
a prepisovania údajov.
Bez spoločnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán – chovateľského zväzu,
vedy a výskumu, školstva, chovateľov a za
podpor y Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR by sa nám nedarilo.
Naše zemepisné, pôdne a podnebné pomery sú pre chov oviec veľmi vhodné. Slovenské poľnohospodárstvo by sa nemalo bez
chovu oviec zaobísť, keďže máme veľké plochy prirodzených horských pastvín, ktoré sa
nedajú inými hospodárskymi zvieratami dobre využiť. Stredné a severné Slovensko je známe typickými vysokými horami a pôsobivými
horskými lúkami. A kde sú horské lúky, sú aj
(teda mali by byť) ovce a pastieri, psy a ovčince, jednoducho ovčie farmy. Slovensko je
síce rozlohou malá krajina, ale svojou prírodou nádherná a bola by nesmierna škoda, aby
z jej rázu vymizli ovce a kozy.

- nové riešenie nemá byť len Fand
v novom šate postavenom na moderných
technológiách, ale skutočne nový
systém, ktorý v sebe neponesie kritické
nedostatky starého riešenia - najmä
z dátového pohľadu. Jednoducho, nové
riešenie agendy oviec a kôz. Aké sú teda
najvýraznejšie zmeny:
integrácia v rámci informačného systému
PLIS prináša našim partnerom a aj našim
zamestnancom radu veľkých výhod:
okamžitá dostupnosť na rôznych operačných systémoch a platformách bez nutnosti inštalácie - v osobnom počítači, mobile aj tablete (stačí prístup k internetu),
prístup k rôznym častiam systému prostredníctvom používateľských účtov,
zadávanie požiadaviek na spracovanie dát
„on-line“,
množstvo rôznych pohľadov na evidované
dáta.
zmena dátového modelu (vo Fande) na
univerzálny model: Zviera-Druh-Špecifiká
poddruhu. Táto zmena predstavuje obrovský krok vpred v rámci uchovávania a spracovania dát.
operácie založené na dokladoch spojené
s históriu zmien - každý úkon spojený so
zvieraťom musí mať svoj iniciačný prvok.
Doklady sú spracovávané automatizovane
a poskytujú prehľadný, efektívny nástroj
pre spracovanie dát. Vďaka dokladom vieme vyskladať celý „životný cyklus“ zvieraťa.

Konsolidácia dátového modelu a jeho
spracovanie v tabuľkových databázach umožňuje prakticky neobmedzené možnosti pohľadov na evidované dáta. Bez potreby komplikovaných prepočtov a dolovania, ako tomu
bolo vo Fande je možné získať cenné informácie - či už pôjde o štatistické dáta (napr. priemery za stádo), alebo zobrazenie komplexného rodokmeňa zvierat.
Používateľské výstupy a rôzne zostavy
museli byť vo Fande vygenerované, upravené
a odoslané operátorom. Nová technologic-

Tab. č. 2 Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti kôz v SR za normované laktácie prepočítané na 3. laktáciu.
Kontrolný
rok

2018

2019

2020

Plemeno

Počet
chovov

Biela koza krátkosrstá

3

Hnedá koza krátkosrstá
Anglonúbijská koza

Laktácie

Tuk

Mlieko
v litroch

všetky

normované

240

240

4

47

39

541,35

19,12

8

52

50

749,00

31,01

Alpínska koza

1

6

6

674,37

21,11

Biela koza krátkosrstá

5

355

321

1 209,50

Hnedá koza krátkosrstá
Anglonúbijská koza

4
11

21
90

19
86

632,02
726,48

1043,80

Bielkovina

Laktóza

kg

%

kg

%

kg

%

28,37

2,72

28,91

2,78

47,44

4,54

3,15

17,62

2,88

27,55

4,43

4,20

27,72

3,70

32,27

4,30

3,08

18,63

2,77

27,86

4,17

37,76

3,10

35,94

2,95

54,59

4,47

20,34
29,71

3,34
4,03

19,10
27,71

3,07
3,75

28,63
31,30

4,47
4,25

Alpínska koza

1

7

6

637,77

18,23

2,92

16,87

2,66

25,63

4,05

Biela koza krátkosrstá

4

241

166

931,50

29,36

3,15

27,93

2,99

41,57

4,45

Hnedá koza krátkosrstá

2

13

5

680,04

20,61

2,96

20,77

3,04

31,40

4,55

Anglonúbijská koza

14

80

36

835,46

37,26

4,46

31,95

3,80

35,97

4,29

Alpínska koza

2

20

20

995,96

31,84

3,15

30,00

3,02

42,57

4,24
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Hore hlavu, syrárske Slovensko.
Karol Herian je apoštolom dobrého syra
Pravda, Jozef Sedlák
Foto: Milan Kosec
Tridsať rokov potrebovalo Slovensko, aby
splodilo generáciu vynikajúcich vinárov. Ich
mená pozná celá krajina. Prirodzeným partnerom vína sú syry. Skúste sa však Slovákov
spýtať, koľko poznajú znamenitých syrárov
a bryndziarov.
S výnimkou labužníkov väčšina o nich nevie. Je tu však muž, ktorý nenápadne režíruje
veľkú zmenu v našom vedomí. Apoštol dobrého
syra Karol Herian.
Herian je predstaviteľ a pokračovateľ pôvodnej slovenskej mliekarskej tradície a školy
zároveň. Teraz mu vyšla kniha zhŕňajúca jeho
celoživotné dielo: Výroba syrov s podtitulom
príručka pre malovýrobcov a priateľov syrov.
Herian sa v nej prejavil ako rýdzi praktik,
ktorý pomáha začínajúcim aj pokročilým syrárom, bačom, malým farmárom zdokonaľovať
produkciu, nachádzať pôvodné, neraz už zabudnuté receptúry. Knihu však ocenia aj milovníci syrov. Vďaka nej sa zorientujú nielen
v súčasnej ponuke, ale zistia, ako si vybrať syr,
ako ho doma skladovať a priviesť k vrcholu zrelosti zaručujúcej nezabudnuteľný gurmánsky
zážitok.
Je to kniha, akú Slovensko dávno malo
mať. Lenže aby sa kniha narodila, musel sa narodiť aj Karol Herian a poctivo prežiť bezmála
80 rokov.
Inžinier si vie vždy poradiť
Veľká autorita slovenského syrárstva nepochádza zo starej bačovskej ani bryndziarskej
či mliekarskej rodiny. Herianov otec bol učiteľ v Tajove. Malý Karol sa narodil uprostred
druhej svetovej vojny. Čoskoro osirel a jeho
detstvo poznačila núdza. Najväčším chlapcovým bohatstvom bola bystrá hlava, učil sa výborne, zaujímala ho chémia.
Heriana po maturite prijali na Slovenskú
technickú univerzitu, vtedy Slovenskú vysokú
školu technickú. Štát potreboval odborníkov
do znárodnených mliekarní a bez veľkého pýtania mladého vysokoškoláka zaradili na potravinárstvo.
Jeho diplomová práca bola nanajvýš konkrétna. Musel vyriešiť rébus, ako bryndzu rozvažovanú v obchodoch z tradičných téglikov
dostať do pohodlnejšieho spotrebiteľského
balenia. Diplomant pohol rozumom. Obišiel
niekoľko papierní, rozprával sa s technológmi
a v hlave mu skrsol nápad na obal z tzv. podlepenej fólie. S malými obmenami sa používa
dodnes.
Budúci inžinier tak ukázal, že je hodný
nositeľ hrdo znejúceho titulu. Podstatou kaž26

Apoštol dobrého syra Karol Herian.

dého dobrého inžinierskeho návrhu je predsa
inovácia, ktorú skvele opísal Jules Verne vo
svojich románoch pre mládež. Jeho hrdinovia
boli inžinieri, ktorí si vedeli poradiť v každej
situácii, pretože boli jednak skvelí aplikátori a jednak inovátori, teda objavitelia nových
riešení. Keď sa mladý potravinársky inžinier
ocitol po škole v Žiline v pobočke pražského
mliekarenského výskumného ústavu, riaditeľ
Štefan Ševčík mu z mosta do prosta prikázal,
aby vyrobil 1 000 litrov syridla, pretože bačovia
nemajú čím zakľagať ovčie mlieko, aby vyrobili
bryndzu.
Mladík chodil po bitúnkoch, zbieral teľacie
žalúdky, prestrihával ich, extrahoval, číril, až
napokon v garážach žilinských mliekarní vyrobil syridlo. Tak sa začala kariéra dlhoročného
riaditeľa Výskumného ústavu mliekarenského
v Žiline. Na konte má množstvo patentov, receptúry viacerých mliečnych výrobkov, ale to
hlavné urobil Karol Herian na sklonku profesionálnej kariéry, keď sa slovenské mliekarstvo
dostalo na rázcestie.
Na začiatku nultých rokov tretieho milénia
sa skončila v mliekarňach strastiplná privatizácia. Výsledkom bol zánik viacerých väčších
i menších podnikov, alebo ich kúpili nadnárodné spoločnosti a podriadili výrobu svojim
zámerom. Mliekarní so slovenským kapitálom
zostalo ako šafranu. Objavili sa však malé družstevné či rodinné mliekarské podniky, salaše
vracajúce sa k výrobe bryndze a iných ovčích
špecialít. Herian sa spontánne pridal k mliekarenskému prúdu, ktorý sa pokúšal o renesanciu
pôvodných slovenských syrov.
Zdesení degustátori
Mnohým, ktorí začali podnikať, sa zdalo, že
nie je nič jednoduchšie, ako sa vrátiť do pôvod-

ných bačovských koľají. Lenže Slovensko na
prelome 20. a 21. storočia bolo krajinou s iným
hierarchickým usporiadaním vidieka a hodnotami, aké platili do roku 1948. Dedina bola
združstevnená, vznikli veľké poľnohospodárske a potravinárske podniky a tie priniesli na
vidiek aj nový spôsob života.
Ak bača do kolektivizácie stál na vrchole
dedinského spoločenského i profesionálneho
rebríčka, jeho postavenie sa zmenilo. Stal sa
jedným z mnohých členov družstva, síce stále
s istým rešpektom, ale pre pokolenie detí narodených v čase socializmu, a najmä pre ich
rodičov už nebol tou prestížnou postavou z minulosti. Napriek tomu štát o rozvoj povolania
dbal, keď napríklad v Trenčíne-Záblatí, ale nielen tam, otvoril špecializovanú bačovskú školu.
Po roku 1989, keď sa začal rúcať celý systém
odborného poľnohospodárskeho a potravinárskeho školstva, to bola práve profesia bačov,
ktorá začala dramaticky upadať. Okamžite sa
to prejavilo na poklese chovu oviec, predovšetkým v družstvách. Akoby v protismere sa začala
formovať skupina hospodárov ochotných zobrať na seba riziká spojené tak s chovom, ako
aj so spracovaním ovčieho mlieka. Čoskoro sa
však ukázalo, že ani najväčšie podnikateľské
oduševnenie nenahradí chýbajúce profesionálne znalosti.
Vykúpením pre ľudí sa ukázali iní entuziasti, odborníci, ktorí nezištne ponúkli svoje znalosti, aby upevnili rodiacu sa skupinu výrobcov
syra. A tak na scénu prichádzajú Iveta Zuskinová, dlhoročná riaditeľka múzea v Liptovskom
Hrádku, zakladateľka ovčiarskych slávností
v Pribyline, agilný Zväz chovateľov oviec a kôz
na čele s Igorom Nemčokom a, pravdaže, Karol
Herian s množstvom iných nadšencov.
Prvé ochutnávky niektorých začínajúcich
Chov oviec a kôz 2/2021

výrobcov syra priniesli zdesenie. Ovčí syr nebol riadne sfermentovaný, degustátori ochutnávajúci zaručené špeciality mali problémy
s trávením. Herian ponúkol to najcennejšie,
čo mohol po rozpade mliekarenského ústavu
a školstva – ucelený systém technologických
poznatkov a nezištnú ochotu zaviesť ho do
začínajúcich hospodárstiev. Z vedca sa stal misionár mliekarenského pokroku. Postupne od
roku 2004 prešiel najmenej dve desiatky slovenských salašov, fariem a malých či stredne
veľkých mliekarní, kde pomohol spustiť výrobu, spísal technologické postupy, garantoval
svojou profesionalitou kvalitu produkcie.
Všestrannosť ako ozdoba
Jedna z najlepších slovenských bryndziarok Oľga Apoleníková z Pružiny, ktorá bola
pôvodnou profesiou kvalitárka v považskobystrických strojárňach, vraví, že to bol práve
Karol Herian, ktorý jej pomohol vybudovať
prosperujúci rodinný podnik. To isté o ňom
tvrdia družstevníci z Novote na Orave. Herian
režíroval aj produkciu syrov na Kozom vŕšku pri
Ivachnovej, stál pri výrobe kozích syrov spoločnosti Bardy v Rajci. Nezištne pomohol syrárom v Čremošnom pri zrode syra Polun alebo
chovateľom oviec v Turčianskych Kľačanoch či
v Kamenici v okrese Sabinov.
Predstavme si čulého staršieho muža, ktorý, ako je rok dlhý, chodí po Slovensku. Žije
v ňom nepokojná a zároveň tvorivá duša, taká, ktorá prebývala kedysi v Karolovi Plickovi.
Tento Čech, veľký duchom i postavou, nám
zanechal krásne fotografie z ovčiarskeho Slovenska, ktoré dokumentujú obrovskú rolu chovu oviec v živote spoločnosti. Karol Herian sa
sústredil na ekonomický aspekt a bez nároku
na nejaký výnimočný honorár sa odovzdal do
služieb slovenského ovčiarstva a mliekarstva.
Bol to práve Herian, ktorý na podnet bývalého predsedu Cechu br yndziarov Jána
Keresteša vrátil do hry takmer už zabudnutý

Kniha pre syrárov aj labužníkov.
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Karol Herian a Ivanka Necpalová na salaši v Čremošnom.

polotvrdý syr klenovský syrec. Herian pri ňom
predviedol všestrannosť, ktorá je ozdobou
každého vedca. Preskúmal archívy, narazil na
zápisky klenovských učiteľov a tiež na pozoruhodný, vyše sto rokov starý odkaz českého
mliekara Otakara Laxu, ktorý prvý odborne popísal klenovský syrec.
Ak má dnes Slovensko sedem mliečnych
výrobkov s chráneným zemepisným označením, veľkú zásluhu na tom má okrem množstva
iných odborníkov práve Karol Herian. Snímame
klobúk dolu pred dielom francúzskych, švajčiarskych, talianskych či holandských syrárov,
a pritom naši predkovia vyrábali špičkový syr,
ktorý konkuroval produktom západoeurópskej
školy. Klenovský syrec predávali v Budapešti,
vo Viedni, v Mníchove. Dobre vyzretý syr vydržal dlhé skladovanie a neraz aj trojmesačnú
dopravu k spotrebiteľovi po vtedajších cestách-necestách.

Čo spája syr a víno
Syr a víno majú veľa spoločného. Zakladajú
si na terroire, teda na osobitostiach územia,
kde vznikli. Pri syre ide o botanickú skladbu
tráv a bylín, ktoré spásajú ovečky a premieňajú
na mlieko. Tu sa rodí špecifická aromatika syrov, ich chuť, daná pravdaže originálnou mikroflórou, ktorá ovplyvňuje zloženie mliečnych
baktérií. Ak sa vrátime k pikantnému klenovskému syrcu, tak ho možno produkovať len na
ohraničenom území, ktorého centrom je Gemer. Najlepšie mlieko produkujú ovečky v okolí
Klenovca, Tisovca, ale aj dedinky Hubovo, kde
sa rozbieha výroba tohto syra.
Herian obnovenou receptúrou syrca pripomenul, v čom spočíva odlišnosť pôvodných
syrov od priemyselne produkovaných. Je to
jednoduché: výroba tradičného syra sa opiera
o miestne zdroje. Za dávnych čias sa syridlo
získavalo z ovčích, jahňacích a kozľacích žalúdkov, ktoré sa dávali vylúhovať do kyslej
srvátky. V nej sa nachádzali mikroorganizmy –
vzácne biokultúry z daného regiónu. V tom je
tajomstvo špecifickej chuti. Ide o osobité biokultúry príznačné pre dané územie.
Herian však úspešne oživil ešte niečo iné,
vrátil syru jeho pôvodnú ornamentiku, ktorú sa
mu podarilo identifikovať vďaka unikátnym fotografiám Otakara Laxu z roku 1914. Ornament
zobrazuje lúče slnka, z ktorých opäť začína vyžarovať energia a fortieľ slovenských syrárov.
Karol Herian na obnove pôvodných výrob syra
nezbohatol. Urobil však priekopnícke dielo,
ktoré nadväzuje na už takmer pretrhnutú syrársku tradíciu. Ak si najbližšie budete vyberať
syr, uprednostnite slovenský, pri bryndzi, oštiepkoch, nitiach a pareniciach žiadajte vždy
len syr vyrobený z čistého ovčieho mlieka. Práve ono je vďaka horskej paši, kvitnúcim trávam
a bylinám tým prírodným produktom, ktorý po
majstrovskej premene na syr prináša nielen
zdravie, ale aj labužnícky zážitok.
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Regionálna výstava oviec a kôz spojená
s nákupným trhom na plemenné barany
v Kamenici
Ing. Július Šutý
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo
Dňa 4. 6. 2021 sa v priestoroch firmy SHR
Martiny Angelovičovej v Kamenici konala už
tradičná regionálna výstava oviec a kôz. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia vlády Slovenskej republiky z dôvodu pandémie COVID –
19 sa podujatie konalo bez účasti verejnosti.
Tradičné priestory tržnice boli nahradené hodnotením zvierat na voľnom priestranstve.
Súčasťou výstavy bol aj nákupný trh na plemenné barany plemien cigája, slovenská dojná ovca, lacaune, oxford down a texel. Predseda Výberovej komisie pre chov oviec a kôz
pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky menoval na hodnotenie baranov komisiu v zložení: Ing. Július
Šutý (ZCHOK)- predseda hodnotiacej komisie,
Ing. Slavomír Reľovský (ZCHOK), Marián Kubín
(PSSR š.p., RS Žilina), Ing. František Bujňák
(PSSR š.p., RS Prešov)a MVDr. Valerián Kvokačka(RVPS Prešov). Za zapisovateľov boli menovaní Bc. Andrej Smetanka (ZCHOK) a Ing. František Bujňák (PSSR š.p., RS Prešov). Priebeh
nákupného trhu bol bezproblémový.
Celkovo bolo predvedených 143 ks plemenných baranov, z toho bolo 5 ks vyradených. Do plemenitby bolo zaradených 138 ks
plemenných baranov. Pozitívne hodnotím
kvalitu a prípravu baranov zo strany chovateľov. Po skončení hodnotenia hodnotiaca komisia vyhlásila víťaza nákupného trhu. Stal
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sa ním plemenný baran plemena cigája číslo
katalógu 2, CEHZ SK 3477296, línia Kamendin chovateľky Mgr. Ivety Brudňákovej z Koprivnice. Chovateľke šampióna nákupného
trhu plemenných baranov odovzdal ocenenie
člen predstavenstva ZCHOK Emil Kormoš.
Výstava ako celok bola vyhodnotená členmi hodnotiacej komisie, ktorí hodnotili plemenné barany, s nasledovným výsledkom:
V kategórii oviec:
1. miesto – PD Sekčov v Tulčíku – za kolekciu
plemenných baranov plemena cigája
2. miesto – PD Jarovnice, farma Uzovské Pekľany – za kolekciu plemenných baranov
plemena cigája
3. miesto – Mgr. Iveta Brudňáková, Koprivnica –
za kolekciu plemenných baranov plemena cigája
V kategórii kôz:
1. miesto – SHR Martina Angelovičová, Kamenica – za plemenného capa plemena búrska koza
Víťazom boli odovzdané ocenenia.
Touto cestou chcem poďakovať manželom
Angelovičovcom a kolektívu ich pracovníkov
za ústretovosť a, napriek výnimočným okolnostiam, výborne zvládnuté podmienky na
konanie výstavy a nákupného trhu. Osobne dúfam, že na budúci rok sa podujatie bude konať
v typickej tradičnej atmosfére, bohatým sprievodným programom a za širokej účasti laickej
verejnosti.

Chov oviec a kôz 2/2021
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Nákupný trh plemenných baranov konaný dňa
28.5.2021, LaTerra s.r.o, Poprad - Matejovce
Ing.Andrej Smetanka
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo
Nákupný trh plemenných baranov v priestoroch podniku LaTerra s.r.o, Poprad – Matejovce
sa konal dňa 28. 5. 2021. Bol zameraný na plemenné barany kombinovaného plemena oviec
zošľachtená valaška a cigája. Prihlásené boli

aj plemenné barany dojného plemena oviec,
konkrétne plemena slovenská dojná ovca. Po
roku pauzy zapríčinenej pandémiou Covid-19
sa tak mohlo opäť konať hodnotenie plemenníkov na trhu v Matejovciach. Zúčastnení chovatelia na nákupnom trhu boli z okolitých okresov, takže môžeme povedať, že boli na domácej
pôde.

Nákupný trh otvoril predseda komisie
Ing. Július Šutý a v krátkom príhovore privítal všetkých prítomných chovateľov a členov
komisie. Následne Ing. Šutý predstavil členov
hodnotiacej komisie a oznámil program nákupného trhu. Nakoniec zaželal úspešný priebeh podujatia a mohlo sa prejsť k hodnoteniu
plemenných baranov. Predvedené plemenné

Plemenné barany plemena SD a ZV - NOFA.

Kolekcia plemenných baranov plemena C.

Kolekcia plemenných baranov plemena ZV.

Baran s katalógovým číslom 74.

Úvodné slovo mal predseda komisie Ing. Šutý.
Chov oviec a kôz 2/2021

MVDr. Mikolaj s baranom šampiónom.
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barany hodnotila skúsená odborná komisia
zložená z členov Výberovej komisie pre chov
oviec a kôz pri Ministerstve pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, delegovaná Ing. Júliusom Šutým, predsedom Výberovej komisie. Hodnotiaca komisia pozostávala
z nasledujúcich členov:
• Ing. Július Šutý, predseda komisie - ZCHOK
na Slovensku
• Ing. Ján Dvorjak, člen predstavenstva
ZCHOK na Slovensku
• MVDr. Valerián Kvokačka – RVPS Prešov
Ručným zápisom hodnotenia bol po verený
Andrej Smetanka - ZCHOK na Slovensku.
Väčšina zvierat pripravovaných na hodnotenie bolo v dobrej telesnej kondícii. Dohromady bolo prihlásených 82 plemenných baranov, čo bohužiaľ nie je počet na aký sme boli

Súťaž baranov.
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po minulé roky zvyknutí. Zo spomínaných 82
prihlásených baranov bolo predvedených celkom 65 a zaradených bolo 63 kusov. Najlepšie
hodnotené plemenné barany boli vybrané do
súťaže o šampióna nákupného trhu. Jednalo
sa o plemenné barany zaradené do výslednej
triedy elita rekord a do rizikovej skupiny I. genotypizácie na scrapie. Do súťaže sa dostalo
celkom deväť plemenných baranov s najlepším
hodnotením na trhu. Konkurencia bola naozaj silná a hodnotiaca komisia musela prísne
sledovať každého plemenníka aby postupným
výber vybrala toho najlepšieho, ktorý si domov
odnesie víťazný pohár. Barany spĺňali požadované nároky na telesný rámec, pevnosť končatín a pohlavný výraz, takže bolo čím ďalej tým
náročnejšie vyberať tých najlepších zo skupiny.
Do finálneho kola sa dostali tri plemenné barany plemena zošľachtená valaška, v počte dva

kusy od chovateľa Gabriel Mikolaj SHR a jeden
kus od chovateľa Ing. Norbert Fassinger - NOFA. Po odhlasovaní všetkých troch členov hodnotiacej komisie získal plemenný baran chovateľa Gabriela Mikolaja všetky tri hlasy a stal sa
tak jasným víťazom nákupného trhu v Matejovciach. Víťazný baran niesol označenie CEHZ
SK000003437542, bol línie WALMER a jeho katalógové číslo bolo 63. Víťazný pohár odovzdal
MVDr. Mikolajovi člen predstavenstva ZCHOK
Ing. Ján Dvorjak a poblahoželal mu k víťazstvu.
Po vyhlásení víťaza predseda komisie poďakoval všetkým zúčastnením, chovateľom,
členom hodnotiacej komisie a vedeniu podniku
LaTerra s.r.o, za umožnenie konať podujatie.
Bolo to prijemné stretnutie po dlhej dobe a dúfame, že sa budeme aj naďalej stretávať v čo
možno najväčších počtoch, nie len plemenných baranov, ale aj chovateľov.

pohár odovzdal chovateľovi Ing. Ján Dvorjak.
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Zápisnica zo zasadnutia Šľachtiteľskej rady pri
ZCHOK konaného dňa 19.3.2021 - videokonferencia
Účastníci videokonferencie:
Členovia ŠR:
Šutý Július, Ing. - predseda ŠR
Margetín Milan, prof.RNDr.,PhD.
Čapistrák Anton, Ing.
Karcol Albín, Ing.
Ondrašovicová Jana, Ing.
Šulko Kamil, Ing.
Keľo Patrik, MVDr.
Angelovič Peter, Ing.
Hostia:
Görözdi Péter, Ing.
Smetanka Andrej, Bc.
Zapisovateľ: Bc. Andrej Smetanka
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia opatrení za r. 2020
3. Posúdenie nových žiadostí od chovateľov,
uznávacie konania
4. Prerokovanie problematiky nefunkčných
chovov
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1.
Zasadnutie otvoril predseda ŠR Ing. Július
Šutý, ktorý privítal prítomných členov Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK a pozvaných hostí.
Vedením zápisnice zo zasadnutia ŠR poveril
Bc. Andreja Smetanku.
K bodu 2.
1/2020:
ŠR, po dobu trvania nariadení vlády SR súvisiacich s pandémiou COVID – 19, poveruje predsedu ŠR komunikovať s členmi ŠR elektronicky,
resp. telefonicky. ŠR schvaľuje prijímanie uznesení ŠR elektronickou formou (e-mail).
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Šutý
Splnené
2/2020:
ŠR schvaľuje návrhy šľachtiteľských programov a bonitačných kľúčov oviec plemena merinolandschaf (so skratkou „ML“) a kôz plemena kamerunská koza (so skratkou „KC“),
spracovaných Ing. Kamilom Šulkom, pripomienkovaných a doplnených prof. RNDr. Milanom Margetínom, PhD. v takej podobe, ako
boli predložené.
Splnené
3/2020:
ŠR poveruje predsedu ŠR odoslaním návrChov oviec a kôz 2/2021

hov šľachtiteľských programov v zmysle uznesenia 2/2020 na posúdenie MPRV SR.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Šutý
Splnené
4/2020:
ŠR poveruje Ing. Šulka doplnením plemien
oviec a kôz, v zmysle uznesenia 2/2020, do číselníka kódov plemien CEHZ.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Šulko
Splnené
5/2020:
ŠR schvaľuje založenie plemenných kníh
pre plemeno oviec merinolandschaf a plemeno
kôz kamerunská koza
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Šutý
Splnené
6/2020:
Rada PK pri ŠR ZCHOK, v zmysle článkov
13. 1. a 5. 2. 1.3 štatútu PK kôz schvaľuje
podmienečný zápis capa a kôz plemena kamerunská koza (KC) chovateľa LI horses, s. r. o.,
Strojnícka 13, 080 01 Prešov do oddielu PK
kôz A3 za týchto podmienok (chovateľ súhlasí,
umožní a zabezpečí):
• dodržiavanie schváleného šľachtiteľského
programu
• uznávacie konanie bude vykonané štandardným postupom, tj. šľachtiteľ ZCHOK
vykoná fyzické ohodnotenie zvierat
• je nevyhnutné súhlasné stanovisko RVPS
Prešov
• pracovník PSSR š.p., RS Prešov doplní označenie zvierat v zmysle platnej metodiky
(vrátane tetovania)
• pracovník PSSR š.p., RS Prešov vykoná odber vzoriek na test DNA a zabezpečí spracovanie
Termín: operatívne
Zodpovední: v texte
Pretrváva

7/2020:
ŠR poveruje predsedu ŠR, po splnení podmienok v zmysle uznesenia 6/2020, zápisom
kôz menovaného chovateľa do PK kôz.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Šutý
Splnené

8/2020:
ŠR schvaľuje výsledky uznávacích konaní
na žiadosti chovateľov o uznanie štatútov
RCH oviec a kôz v zmysle bodu 3) tejto správy o činnosti. Poveruje predsedu ŠR zaradením uvedených chovov do registrov chovov
PK.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Šutý
Splnené
9/2020:
ŠR poveruje predsedu ŠR vykonaním zmien
v registroch chovov PK v zmysle bodu 4) tejto
správy o činnosti.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Šutý
Splnené
10/2020:
ŠR berie na vedomie žiadosť chovateľa
„FARMA NOE, Eugen Nagy, Dolné Janíky 80,
930 39 Janíky“ o udelenie výnimky na príbuzenskú plemenitbu v chove kôz plemena AN.
Riešenie žiadosti je v kompetencii príslušného
šľachtiteľa ZCHOK.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Bc. Smetanka
Splnené
K bodu 3.
Predseda ŠR informoval o nových žiadostiach chovateľov:
3.1 Žiadosti o uznanie štatútu RCH oviec
resp. kôz:
a) Ing. Ďurica Marián - SHR, Pri štadióne
919/10, 976 68 Heľpa - žiadosť o uznanie RCH
oviec plemena SD
b) Dziak Jozef - SHR, Hviezdoslavova 9,
064 01 Stará Ľubovňa - žiadosť o uznanie RCH
oviec plemena C
c) Poľnohospodárske družstvo Liptovské
Hole so sídlom v Kvačanoch - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena ZV
d) Opálka Juraj, č. d. 9, 038 41 Trnovo žiadosť o uznanie RCH oviec plemena V
e) Ľuboš Buľovský, 038 42 Ďanová 150 žiadosť o uznanie RCH oviec plemena SD
f) Marian Lehotský SHR, 032 33 Kráľova
Lehota 157 - žiadosť o uznanie RCH oviec plemena LC
3.2 Žiadosti o zrušenie štatútu RCH oviec
resp. kôz:
a) Ing. Magdaléna Prokešová, Andreja
Šulgana 6, Nitra, farma PAINT POINT, Slovenská Nová Ves - žiadosť o zrušenie RCH oviec
plemena T
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3. 3. Iné žiadosti:
3. 3. 1.: Farma Anubia, Adriána Vargová,
DiS, Čakanovce 14, 044 45 Bidovce – žiadosť
o vystavenie nového dekrétu RCH kôz plemena
AN z dôvodu zmeny názvu farmy a obchodného
mena. Pôvodný názov „Imrich Varga, Čakanovce 14, 044 45 Bidovce“. Číslo farmy CEHZ
sa nemení. Ide o prevod štatútu z manžela na
manželku.
Šľachtiteľská rada pri ZCHOK v prípade vydania súhlasného veterinárneho stanoviska
schválila vystavenie nového dekrétu RCH.
K bodu 4:
Predseda ŠR informoval, že v registri chovov
PK sú dlhodobo evidované chovy bez zmeny
stavov zvierat, bez produkcie plemenného materiálu resp. nulovým stavom zvierat (nefunkčné chovy). Dňa 7. 10. 2020 písomne (klasickou
doporučenou poštou) vyzval nižšie uvedených
chovateľov o poslanie stanoviska, či majú naďalej záujem o udržanie štatútu chovu a jeho
registráciu v plemennej knihe.
V prípade, ak záujem nemajú, žiadal o vyplnenie tlačiva (formulár žiadosti o zrušenie
štatútu RCH, ŠCH) a odoslanie na sekretariát
ZCHOK klasickou poštou a elektronicky predsedovi ŠR.
Nižšie uvedení chovatelia boli upozornení, že ak stanovisko k tejto žiadosti nebude
na ZCHOK doručené do 20. 11. 2020, budeme
to, v zmysle uznesenia Šľachtiteľskej rady pri
ZCHOK č. 19/2016 zo dňa 9. 11. 2016, považovať za ich súhlas so zrušením štatútu ich chovu
a jeho vyradenie z registra chovov plemenných
kníh.
ŠCH:
4.1: Agrodružstvo-S Revúca, 050 01 Revúca – ŠCH oviec plemena ZV - doručená odpoveď, žiadajú ponechať štatút
4.2: Eva Bedejová, Ružová Dolina 588, 919
01 Suchá nad Parnou – ŠCH oviec plemena Q doručená odpoveď, žiada ponechať štatút
4.3: Agrostrážov spol., s. r. o., Zliechov
č. 52, 018 32 Zliechov - ŠCH oviec plemena BG
- doručená odpoveď, žiada ponechať štatút
4.4: Združenie agropodnikateľov, družstvo, Veľká Komárňanská 5, 941 31 Dvory
nad Žitavou - ŠCH kôz plemena HK - doručená
odpoveď, žiada ponechať štatút
4.5: PD Očová, ul. SNP 360/75, 962 23
Očová - ŠCH oviec plemena C – bez odpovede –
zrušiť štatút
RCH:
4.6: OVISFARMA, s. r. o., Slovenských partizánov č. 1129/49, 017 07 Považská Bystrica –
RCH oviec plemena C - doručená odpoveď, žiada ponechať štatút
4.7: Agrofarma Záhorany, Svätoplukova
č. 24, 979 01 Rimavská Sobota - RCH oviec
plemien LC a IF - telefonická odpoveď, žiada
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ponechať štatúty
4.8: Bratislavské regionálne a ochranárske združenie, Na Riviére č. 7/A, 841 04 Bratislava - RCH oviec plemena RM a kôz plemena
BU – bez odpovede – zrušiť štatúty
4.9: Miloš Čerešňa, Istebnícka č. 163/15,
911 05 Trenčín - RCH oviec plemena SF – bez
odpovede – zrušiť štatút
4.10: Farma Bigoš – Roman Milan, Severná
č. 265, 038 43 Kláštor pod Znievom - RCH kôz
plemena HK – bez odpovede – zrušiť štatút
4.11: Jozef Gavenda, Horeblatie č. 645/73,
911 01 Trenčín - RCH kôz plemena AN – bez odpovede – zrušiť štatút
4.12: Milan Hudec, Družstevná 93, 976 32
Badín - RCH oviec plemena SF – bez odpovede –
zrušiť štatút
4.13: JT Agriconsulting, s. r. o., Farma Majcichov – Ing. Jozef Taraba, 919 22 Majcichov
20 - RCH kôz plemena AN – bez odpovede – zrušiť štatút
4.14: NUBIA, s. r. o., Drnava 253, 049 42
Drnava - RCH kôz plemena AN – bez odpovede –
zrušiť štatút
K bodu 5:
Ing. Šutý informoval:
a) pri uznávacom konaní dňa 12. 12. 2019
na žiadosť chovateľa Jozef Pál SHR FOOD-PRODUKT Vlčany 1609, 925 84 - žiadosť o uznanie
RCH kôz plemena AL (štatút bol uznaný), chovateľ dodatočne predložil aj žiadosť o uznanie
RCH kôz plemena SA. Uznávacia komisia posúdila žiadosť a predložené dokumenty a odporučila chovateľovi nasledovný postup:
• žiadosť zamietla
• zvieratá prezentované ako plemeno SA sú
(podľa POP z krajiny pôvodu – Maďarsko)
v skutočnosti krížence plemena SA s bližšie
nedefinovaným miestnym plemenom kôz
• kozy pripúšťať čistokrvnými capmi plemena
SA, prevodné kríženi
• vykonávať v stáde KÚ
• po získaní potomstva s minimálne 87,5 %
- ným podielom krvi plemena SA je možné
znovu požiadať o štatút RCH
prof. Margetín.RNDr.,PhD. (k uzneseniu
10/2020) sa zaujímal o aký typ príbuzenskej
plemenitby ide.
Bc. Andrej Smetanka, príslušný šľachtiteľ,
uviedol, že sa jedná o úzku príbuzenskú plemenitbu.
Prof. Margetín súhlasil s povolením výnimky, no upozornil na možné riziká.
Ing. Čapistrák uviedol príklad z praxe a nemal námietky na uvedenie výnimky príbuzenskej plemenitby.

zverejnenie situácie na stránke ZCHOK alebo
v masmédiách. MVDr. Keľo ďalej podotkol, že
častokrát je problém rušenia štatútu zapríčinený zmenou vedenia podniku, s čím súhlasil
prof. Margetín a Ing. Šutý. Silný argument
je záchrana dlhoročnej šľachtiteľskej práce
a geneticky vzácneho materiálu.
Ing. Angelovič, podobne ako všetci zúčastnení, vyjadrili tejto myšlienke podporné stanovisko.
K bodu 6.: Záver
Predseda ŠR poďakoval všetkým prítomným
za aktívnu účasť na videorokovaní a zasadnutie
ŠR ukončil.
Zapísal: Bc. Andrej Smetanka
Overil: Ing. Július Šutý
ŠR na svojom rokovaní formou
videokonferencie dňa 19. 3. 2021 prijala
nasledovné uznesenia a opatrenia:
1/2021: ŠR schvaľuje vykonanie uznávacích konaní v zmysle bodu 3. 1.) tejto zápisnice. Predsedovia a členovia uznávacích komisií
budú predsedom ŠR menovaní operatívne. Ďalší postup v zmysle platných uznesení ŠR.
Termín: operatívne
Zodpovední: Ing. Július Šutý
predsedovia uznávacích komisií
2/2021: ŠR schvaľuje zrušenie štatútu RCH
oviec a vyradenie chovu z registra chovov PK
v zmysle bodu 3. 2.) tejto zápisnice.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Július Šutý
3/2021: ŠR schvaľuje zmenu dekrétu RCH
kôz plemena AN v zmysle žiadostí chovateľa
podľa bodu 3. 3. 1.) tejto zápisnice bez uznávacieho konania, ale s doložením kladného
stanoviska príslušnej RVPS. Predseda ŠR zabezpečí vykonanie zmeny v registri chovov PK.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Július Šutý
4/2021: ŠR schvaľuje zrušenie štatútov
RCH oviec resp. kôz a vyradenie uvedených
chovov z registrov PK v zmysle bodu 4) tejto
zápisnice.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Július Šutý
5/2021: ŠR pri ZCHOK poveruje predsedu
ŠR predložiť VK pri MPRV SR návrhy na zrušenie
štatútov ŠCH v zmysle bodu 4) tejto zápisnice.
Termín: operatívne
Zodpovedný: Ing. Július Šutý

MVDr. Keľo prezentoval návrh na vytvorenie zoznamu chovov, ktoré rušia štatút
šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu oviec a kôz, taktiež navrhol aby sa tento
zoznam predložil na MPRV SR. Nutné je aj
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

OVENÁLIE 2021
Ing. Július Šutý
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo
„Druhá nedeľa v mesiaci jún“, tento termín sa už pevne vštepil do pamätí veľkého
množstva obyvateľov Slovenska ako deň konania už tradičných a najväčších ovčiarskych
slávností na Slovensku – OVENÁLIE. O popularite tohto podujatia svedčí aj návštevnosť za
posledné roky, na každom podujatí cca 10.000
ľudí z radov odbornej ale hlavne širokej laickej
verejnosti. Žiaľbohu prišiel rok 2020 a s ním
súvisiaca pandémia COVID – 19. Tento fakt
a s ním súvisiace protiepidemiologické opatrenia vlády SR znemožnili nie len organizovanie
hromadných podujatí, ale negatívne zasiahli
celý chov oviec a kôz na Slovensku. V roku 2020
sa OVENÁLIE nekonali. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu sa pre rok 2021, v záujme
udržania vzájomných kontaktov členov ZCHOK
a všetkých chovateľov oviec a kôz na Slovensku
všeobecne, sa vedenie ZCHOK rozhodlo pre alternatívne riešenia.
Výstava plemien oviec a kôz chovaných na
Slovensku, ako neodmysliteľná súčasť OVENÁLIÍ, je v súčasnosti nereálna. Po výbornej
odozve zo strany verejnosti s online videoprezentáciami chovov na DEMETRA 2020, ZCHOK
pripravil prezentácie chovov a plemien oviec
a kôz v online podobe.
Online výstavy oviec a kôz sa zúčastnili:
1. Ing. Pavol Gonda – plemeno oviec „suffolk“
2. Marko Pardus – plemeno oviec „texel“
a plemeno kôz „búrska koza“
3. Laura Schniererová – plemeno oviec „jacob“
4. NPPC VÚŽV Nitra – plemená oviec „slovenská dojná ovca“ a „valaška(pôvodná valaška“
5. Ing. Jozef Novotný – plemeno oviec „kamerunská ovca“
6. Mgr. Iveta Brudňáková - plemeno oviec
„cigája“
7. Agrofarma Baranec, s. r. o. - plemeno oviec
„zošľachtená valaška“
8. PD Mestečko - plemeno oviec „cigája“
a plemeno kôz „biela koza krátkosrstá“
9. BB-AXEL, s. r. o. - plemeno kôz „hnedá koza krátkosrstá“
10. Keľo a synovia, s.r.o.- plemená oviec „ber
richon du cher“, „bleu du maine“ a „ile de
france“
11. Ing. Igor Nemčok - plemeno oviec „lacaune“
12. Agrofarma Šándor, s. r. o. - plemeno oviec
„ile de france“
13. VETAGRO, MVDr. Dušan Antalík - plemeno
oviec „askánske merino“
Vážení čitatelia, možno Vás prekvapila moja
strohosť pri zverejnení podrobnejších informácií k vyššie uvedenej problematike. Úprimne
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VÝSLEDKY SÚŤAŽE SYROV PODĽA JEDNOTLIVÝCH
SÚŤAŽNÝCH KATEGÓRIÍ
1. Ovčí hrudkový syr
Poradie

Podnik

Názov súťažného produktu

1.

Jozef Zvara, SHR

Ovčí hrudkový syr

2.
3.

Syrové torty s.r.o.

Ovčí hrudkový syr

Salaš Záturčie, Ľuboš Bulovský, SHR

Ovčí hrudkový syr

2.Ovčí údený syr
Poradie

Podnik

Názov súťažného produktu

1.

Salaš Záturčie, Ľuboš Bulovský, SHR

Ovčí údený syr

2.
3.

PD Liptovské Revúce
Oľga Apoleníková, SHR

Ovčí údený syr
Ovčí údený syr

3. Bryndza ovčia 100 %
Poradie

Podnik

Názov súťažného produktu

1.

Salaš Záturčie, Ľuboš Bulovský, SHR

Bryndza

2.
3.

BioEn s.r.o.
Oľga Apoleníková, SHR

Bryndza
Bryndza

4. Žinčica (len kyslá)
Poradie

Podnik

Názov súťažného produktu

1.

Salaš Záturčie, Ľuboš Bulovský, SHR

žinčica

2.
3.

PD Liptovské Revúce
RD „Veľká Rača“ Oščadnica

žinčica
žinčica

5. Ostatné syry (údené/neúdené)
Poradie

Podnik

Názov súťažného produktu

1.

BioEn s.r.o.

Parenica neúdená

2.
3.

Jozef Zvara, SHR
Oľga Apoleníková, SHR

Parenica údená
Nite neúdené

Podnik

Názov súťažného produktu

6. Kozie syry
Poradie
1.

Ing. Matej Matúšek, SHR

Kozia NIVA

2.
3.

TIS s.r.o.
Ing. Matej Matúšek, SHR

Syr NATURAL
Kozí CAMEMBERT

Poradie

Podnik

Názov súťažného produktu
Syrová torta

7. Syrové torty

1.

Oľga Apoleníková, SHR

2.

PD Liptovské Revúce

Syrová torta

3.

Syrové torty s.r.o.

Syrová torta
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povedané, mal som toho pripraveného viac,
ale nakoniec som sa rozhodol v zmysle „lepšie
raz vidieť, ako sto krát počuť“. Uvedené videoprezentácie sú uverejnené na „youtube“ kanáli
ZCHOK. Odporúčam pozrieť. Potrebné informácie dostanete priamo od chovateľov.
K ovčiarskym slávnostiam nevyhnutne patrí
aj súťaž v kvalite výsledkov celoročnej práce
ovčiarov a koziarov – ocenenie najlepších výrobcov syrov a ostatných mliečnych výrobkov
z ovčieho a kozieho mlieka a titul „majster
syrár“ Tohtoročná súťaž, organizovaná ZCHOK
pod odbornou garanciou Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR konala žiaľ bez účasti verejnosti. Posúdenie kvality doručených
vzoriek výrobkov a vyhodnotenie výsledkov
vykonala odborná komisia, zložená zo zástupcov ŠVPS SR, pod vedením MVDr. Ing. Fridolína
Pokorného, PhD. (ŠVPS SR Bratislava). Celkovo
sa do súťaže prihlásilo 15 subjektov – výrobcov, na posúdenie doručených bolo 73 vzoriek.
Podmienky pre účasť v súťaži boli vopred zverejnené na www.zchok.sk. Okrem iného chovateľ musel deklarovať, že surové ovčie a kozie
mlieko z jeho chovu bolo laboratórne vyšetrené na prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy – vystavený protokol o skúške, u všetkých
výrobkov muselo byť uvedené, či sa jedná o tepelne neopracovaný alebo tepelne opracovaný výrobok. Pri hodnotení výrobkov členovia
komisie do protokolov o hodnotení uvádzali
aj svoje námety a pripomienky k jednotlivým
výrobkom, ktoré boli chovateľom odoslané ako
inšpirácia pre skvalitnenie ich ďalšej práce.
Po skončení hodnotenia predseda komisie
verejne (aj prostredníctvom masmédií) vyhlásil
výsledky súťaže. Potešujúce je, že ocenil vysokú kvalitu všetkých prezentovaných výrobkov.
Titul „Majster syrár“ pre rok 2021 získal
„Salaš Záturčie, Ľuboš Bulovský, SHR“
Spestrením atmosféry syrárskej súťaže bola aj prezentácia mäsových výrobkov z ovčieho
mäsa, ktorú pripravil zástupca „Bitúnku a mäsovýroby u Ňaňa“ v Liskovej pán Jozef Žilinec.
Klobásy a salámy s vysokým podielom jahňacieho a baranieho mäsa majú špičkovú úroveň
a kvalitu z hľadiska chuti aj opracovania. Myslím, že s takýmito výrobkami môžeme obstáť
aj na medzinárodnom trhu. Sú dôkazom, že
donedávna dosť zaznávané ovčie mäso získa
späť svoju vážnosť a tradíciu hlavne v očiach
spotrebiteľskej verejnosti. Aby čitatelia nášho časopisu neostali len pri chuti, výrobky je
možné si kúpiť v predajni firmy v Ivachnovej.
Neoľutujete.
Je veľká škoda, že hlavne laická verejnosť
nemala možnosť pozrieť si hodnotené vzorky
výrobkov. Ľudia by zistili, aký veľký sortiment
výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka aj ovčieho a kozieho mäsa na Slovensku máme nie len
z hľadiska kvality, ale aj ako „pastva pre oči“.
Dúfam, že aspoň propagácia cez médiá splnila
svoj účel ako námet na zdravé stravovanie.
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MAJSTER SYRÁR

BioEn s.r.o.

PD Liptovské Revúce.

TIS s.r.o.
Martina Angelovičová SHR.

RD Oščadnica.

Oľga Apoleníková, SHR.

PRE BEZPECNÝ
ŠTART VAŠICH
JAHNIAT
ŠTARTÉROVÉ ZMESI DE HEUS
Medzi rizikové obdobia odchovu jahniat patria najmä obdobie okolo pôrodu,
NCCDKDMHDI@GMH@SNCL@SJXOQHRJNQNLNCRS@UD NCRS@UI@GMH@SNCLKHDĜMDI
MēGQ@CJX@ONRSTOMşOQDBGNCM@Q@RSKHMMŕUşţHUT 
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