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Tradičné ukončenie ovčiarskej sezóny spojené 

s oceňovaním najúspešnejších chovateľov 

Farma Kamenica (okres Sabinov)

26. októbra 2018 o 9:30 hod.

PROGRAM

  Otvorenie - predseda ZCHOK na Slovensku-družstvo Ing. Igor Nemčok

  Aktuálna situácia v chove oviec a kôz- Ing. Štefan Ryba, PhD., 

generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

  Administrovanie podporných schém PPA v roku 2018 s výhľadom na rok 2019 s dôrazom na 

sektor oviec a kôz-Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

  Aktuálna zooveterinárna situácia v chove oviec a kôz-Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., 

ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

  Výsledky kontroly úžitkovosti oviec a kôz-Ing. Péter Görözdi 

- riaditeľ Plemenárskych služieb SR, š.p. 

  Praktický pohľad na liečbu a prevenciu krívania oviec 

- MVDr. Patrik Keľo, Keľo a synovia s.r.o.,Veľké Teriakovce 

  Oceňovanie víťazných chovateľov TOP- Ing.Július Šutý

Pripravené pohostenie a obed výlučne z ovčiarskych produktov – bryndzová pomazánka, pečená baranina, strapačky s kapustou. 

Organizátor: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo

HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA



Chov oviec a kôz 3/2018 3Chov oviec a kôz 3/2018 3

Chov oviec a kôz - aktuálne informácie a údaje z PK pre chovateľov a priaznivcov chovu • ročník XXXVIII, č. 3/2018 • Vydáva: Zväz chovateľov oviec 
a kôz na Slovensku-družstvo Banská Bystrica • Šéfredaktor: Ing. Slavomír Reľovský • Redakčná rada: Ing. Igor Nemčok, Prof. MVDr. Jozef Bíreš, 
DrSc., Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. • Adresa redakcie: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Skuteckého 19, 974 01 Banská 
Bystrica, tel. 0905406284, e-mail zchok.relovsky@orangemail.sk, Pre-press a tlač: KURIÉR plus REKLAMA, tel./fax: 053/4414 058, Odborárov 49, 
052 01 Spišská Nová Ves • Redakcia nezodpovedá za obsahovú a jazykovú správnosť príspevkov • ISSN 1336-4715

Obsah
3  Príhovor

4  Prvý kozí festival na Slovensku

6  Predstavuje agrolesníctvo cestu k rozvoju 
slovenského ovčiarstva?

10  FARMÁR FEST 2018

12  Bryndza je probiotická bomba

14  Medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní 
oviec

18  AGROKOMPLEX 2018

26  Detekce gravidity ovcí ano či ne?

27  Prínos kozieho mliekarstva pre výživu 
a zdravie ľudí

30  Chovateľský deň v skanzene
Národná prezentačná výstava slovenských 
plemien hospodárskych zvierat

34  Nákupný trh na plemenné capky v Kamenici

35  Vyhodnotenie nákupného trhu na plemenné 
barany v Liptovských Revúcach

36  Počiatky slovenského poľnohospodárskeho 
a mliekarenského školstva

38  Zväz chovateľov oviec na Dňoch majstrov 
ÚĽUV

39  BONITÁCIE 2018

Autor titulnej fotografie Marián Kubín.

v priebehu roka 2018 sa ZCHOK 
riadil uznesením z VČS, ktorá nám 
v pláne hlavných úloh uložila 
smerovanie našej činnosti v ro-
ku 2018 K dnešnému dňu máme 
v zmysle spomenutého plánu všetky 
hlavné úlohy splnené. Zostáva už 
len jedna – príprava a zorganizova-
nie sviatku Demetera, ktoré v tento 
rok bude v Kamenici na farme pá-
na Angeloviča. Týmto Vás všetkých 
pozývam na piatok 26. 10. 2018 na 
Demetera, tentokrát na východné 
Slovensko. Budú tu ocenení najlep-
ší chovatelia za rok 2017 a budeme 
mať možnosť vypočuť si niekoľko 
zaujímavých prednášok z odbornej 
problematiky chovu oviec a kôz.

Je tu čas na bilancovanie roka 
2018. Podľa slov viacerých z Vás, 
bol tento rok veľmi náročný, najmä 
z dôvodu veľkých teplotných a zráž-
kových výkyvov, ktoré nám počasie 
pripravilo. Studený marec, horúci 
apríl, prechod bez jari priamo do le-
ta. Zrážky v našej oblasti okolia Ban-
skej Bystrice od 20. mája do 13. júna 
boli na úrovni 419 mm. Zdalo sa, že 
bude vynikajúci rok na krmivá. Ale 
stalo sa to, že trávy vyrástli, porasty 
zostarli, 23 dní nás dážď nepustil 
na lúky a bolo po krmivách. Naopak 
juh a východ Slovenska nám priam 
závidel tak vysoký úhrn zrážok, veď 
u nich nepadla ani kvapka a porasty 
krmovín boli doslova úbohé. Nielen 
málo alebo veľa zrážok, ale aj 35 až 
40 dní horúčav v auguste a septem-
bri urobilo svoje. Výsledok z tohto 
všetkého je, že mnohí z nás od po-
lovice augusta začali prikrmovať 
svoje stáda a niektorí z nás sme stá-
da oviec zavreli na maštali a dodnes 
kŕmime konzervovanými krmivami. 
Dôvodom bolo úplné vyhorenie pa-
sienkov a lúk, kde nezostala žiadna 
tráva. Počasie ovplyvniť nevieme.

Sú však aj oveľa väčšie problé-
my, s ktorými zápasíme a ktoré by 
sme ovplyvniť mohli. V prvom rade 
je to nedostatok pracovníkov pre 
naše salaše. Na poslednom zasad-
nutí predstavenstva ZCHOK bolo 
konštatované, že len v regióne Pre-
šov, kde je evidovaných len 22 väč-
ších salašov dochádza k znižovaniu 
počtu oviec, ba aj k likvidácii stád. 

Podľa slov ľudí z tohto regiónu na 
14 salašoch chýba 36 zamestnan-
cov k ovciam. Ľudia odchádzajú 
z rôznych dôvodov, ako napríklad 
odchod do dôchodku. Niektorí sú 
permanentní kočovníci, ktorí majú 
problém s alkoholom, ale hlavne 
s nechuťou pracovať a tak sa stáva-
jú nepoužiteľní pre prax. Školy ne-
vychovávajú žiadnych žiakov – nie 
je žiadny záujem o štúdium v našom 
odbore a to nie je už len náš prob-
lém. Momentálne na salašoch chýba 
najmenej 1000 ľudí. Keby sme ich 
mali, mohli by sme navýšiť počty 
oviec a kôz minimálne o 15 tisíc 
kusov. Zamestnávanie ľudí zo za-
hraničia je komplikované a proble-
matické. Študentov nemáme, ľudia 
starnú, je vysoká fluktuácia, čo spô-
sobuje nervozitu v našich radoch.

Predaj komodít z chovu oviec 
a kôz ako mlieka, syra, jahniat, vy-
radených oviec a kôz sa stáva čím 
ďalej tým viac stratovou záležitos-
ťou. Mliekareň vykupujúca syr z Ge-
mera, Spiša a Horehronia rozposla-
la svojim dodávateľom list, kde ich 
upozorňuje na zníženie ceny vyku-
povaného syra na 4 € za kilogram 
z dnešných 4,50-5,00- EUR. To je 
pokles ceny do 25%. Kto súhlasí, do 
konca septembra 2018 sa má vyjad-
riť a ponúknuť množstvá výrobkov 
pre rok 2019. Ak tak neurobí ne-
môže počítať s odpredajom svojich 
výrobkov pre tohto odberateľa. Dô-
vod takéhoto počínania je v dovoze 
lacnejšieho ovčieho mlieka zo za-
hraničia, ktoré sa dá lepšie umiest-
niť na Slovenskom trhu. Myslím si, 
že takéto počínanie nepomôže ani 
odberateľovi ani dodávateľovi. Na 
dovoz mlieka zo zahraničia sa nedá 
spoľahnúť celoročne a ani výrobok 
z tohto mlieka by sa nemal nazývať 
slovenským. Aj tu by mal pomocnú 
ruku chovateľom podať štát a do-
rovnať rozdiely v cenách mlieka, 
veď nie je normálne, že zahraničné 
mlieko sa dovezie aj s dopravou za 
0,85 až 0,88 € za liter SOM. Za čo 
ten zahraničný farmám takéto mlie-
ko predá? Veď by mal stratu 0,25 – 
0,30 €/l a po jednej sezóne by 
skončil. Nevieme cenu predávaného 
mlieka a nevieme ani podporu akú 
dostane od štátu za 1 liter mlieka.

(pokračovanie na str. 7)

Vážení chovatelia,



Ing. Pavol Gúgľava
šľachtiteľ ZCHOK na Slovensku

Dňa 21. 7. 2018, na Farme B+B v Janovej Le-
hote sa uskutočnil Prvý kozí festival na Sloven-
sku. Organizátori podujatia, majitelia Farmy 
B+B, manželia Bahnovci pripravili pre návštev-
níkov tohto podujatia bohatý program:
• festival sa začal od 10 hodiny úvodným slo-

vom moderátorov podujatia

• potom nasledovalo vystúpenie folklórneho 
súboru Detvani

• vystúpenie skupiny Janko Kulich kolegium
• o 13:00 príhovor starostky obce, krst festi-

valu
• od 13:10 súťaž v dojení kôz
• od 14:00 do 15:00 vystúpenie hudobnej 

skupiny Ploštín Punk
• od 15:00 do 15:40 prednáška Ing. Karola 

Heriana, CSc. na tému Kozie mlieko a syry – 

prínos pre ľudské zdravie
• potom mal krátky príhovor zástupca ZCHOK 

na Slovensku Ing. Pavol Gúgľava
• súbežne prebiehali súťaž pre deti, ktoré 

súťažili na prekážkovej dráhe, v bludisku 
vytvorenom z balíkov slamy

• od 15:40 sa uskutočnila súťaž v jedení halu-
šiek s bryndzou z kozieho syra

• nasledovala súťaž v preťahovaní lanom, ho-
de podkovou, vedomostný kvíz

Prvý kozí festival na Slovensku

Z ČINNOSTI ZVÄZU



• vystúpenie hudobnej skupiny Kabát Revival
• súťaže v pílení dreva a pribíjaní klincov
• od 19:00 vystúpenie hudobnej skupiny Pe-

ter Bič Project
• a od 21:00 diskotéka

Návštevníci mali možnosť ochutnať výrobky 
z kozieho mlieka vyrobené na farme organi-
zátorov. Zaujímavo sa prezentoval zo svojimi 
špecialitami aj český šéfkuchár, známy z tele-
víznych vystúpení, Jaroslav Žídek. Samozrej-
mosťou boli aj stánky s občerstvením a rôznymi 
suvenírmi, ako aj s ukážkami tradičných slo-
venských remesiel.

K organizácii tohoto podujatia prispel aj 
ZCHOK na Slovensku, ktorý zabezpečil pre náv-
števníkov malú výstavu kôz.

Tejto výstavy sa zúčastnili zo svojimi zviera-
tami nasledovní chovatelia:
• Ing. Jozef Kováč, Žarnovica – Huta, s ple-

mennými kozičkami plemien biela koza 
krátkosrstá a búrska koza

• Ing. Iveta Vydureková, BB – AXEL, s. r. o. 
Hrochoť s plemennou kozou s kozľaťom ple-
mena hnedá koza krátkosrstá

• Ing. Petra Pajasová, Kozia farma Kozinka, 
Veľký Blh, s plemennými kozičkami plemena 
anglonúbijská koza

Uvedeným chovateľom patrí poďakovanie 
za účasť na tomto podujatí. Ing. Pajasová sa 
okrem toho zúčastnila aj na súťaži v dojení kôz, 
kde obsadila výborné druhé miesto.

Myslím si že toto podujatie návštevníkov 
zaujalo a už na prvom ročníku kozieho festiva-
lu bola zaznamenaná vysoká účasť verejnosti. 
Sme radi, že Zväz chovateľov oviec mohol svo-
jou účasťou prispieť ku úspešnému priebehu 
podujatia. 

Manželom Bahnovcom prajeme veľa úspe-
chov a chuti k zorganizovaniu ďalšieho ročníka 
kozieho festivalu.
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VEDA A VÝSKUM

Stručná charakteristika pojmu 
„Agrolesníctvo“.
Agrolesníctvo má bohatú minulosť, keďže 

z neho vyšlo dnešné poľnohospodárstvo i les-
níctvo. Agrolesnícke systémy spájajú pestova-
nie drevín spoločne s poľnohospodárskou pro-
dukciou (rastlinnou alebo živočíšnou) na tej 
istej parcele (pozemku). Moderné agrolesníc-
tvo dnes predstavuje novo-formujúci sa vedný 
odbor, ktorý v sebe syntetizuje poznatky z ob-
lasti chovu hospodárskych zvierat, lesníckeho 
manažmentu, manažmentu rastlinnej výroby 
a ekológie. Tie sú následné pretavené do pre-
cíznych agrolesníckych systémov smerujúcich 
k znižovaniu nákladov spojených s chovom či 
pestovaním plodín a diverzifikáciu produkcie 
pri súčasnej ochrane a šetrnom obhospoda-
rovaní poľnohospodárskej pôdy vrátane pa-
sienkov. Agrolesnícke systémy predstavujú 
perspektívnu formu budúceho smerovania 
poľnohospodárskych podnikov v ktorých bude 

v nadchádzajúcom tisícročí prioritou udržateľ-
ná produkcia zdravých a kvalitných potravín.

Bojovníci v prvej línii
Tento spôsob hospodárenia je pomerne 

rozšírený v oblastiach latinskej Ameriky kde 
sú tamojšie populácie prežúvavcov chované na 
eróziou zasiahnutých plochách. Organizácia 
FAO uvádza, že v roku 2010 tieto straty pred-
stavovali 30 ton pôdy z hektára ročne. Práve 
tieto straty donútili tamojších poľnohospo-
dárov k zavadzaniu alternatívnych spôsoboch 
hospodárenia. Podľa niektorých zdrojov zabe-
rali po roku 2010 agrolesnícke hospodárstva 
v tejto časti sveta 200-357 milióna hektárov 
poľnohospodárskej pôdy.

O dva roky neskôr už len v Kolumbii zabe-
rali tzv. silvopastorálne plochy až 16,8 milió-
na hektárov čo predstavuje približne 40,2% 
z celkovej rozlohy kolumbijských pasienkov. 
Postupne rozšírenie sa negatívnych vplyvov 

klimatickej zmeny prerástlo aj severné hranice 
latinskej Ameriky a do snahy o zmiernenie jej 
negatívnych vplyvov sa museli zapojiť aj cho-
vatelia z juhu USA. Tí v spolupráci s odborníkmi 
na chov a pestovanie lesa navrhli alternatívne 
typy porastov vhodných pre tamojšie podmien-
ky. A tak pri putovaní Americkým vidiekom už 
dnes môže cestovateľ natrafiť na pasúce sa 
stáda hovädzieho dobytka uprostred borovíc 
(Florida, Georgia), prípadne chov kôz v lesnom 
chove Tuskegeeskej univerzity v Alabame.

Európsky boj a aktivity na Slovensku
Ak sme pri krajinách latinskej Ameriky 

uvádzali, že v roku 2010 presahovali straty 
pôdy eróziou 30 ton z hektára ročne tak ani 
krajiny EU nezaostávali. V dôsledku vodnej 
erózie v tom čase napríklad juh Francúzska 
hlásil 5-20 tonové straty a v susednom Talian-
sku 10-50 ton z hektára. Na Slovensku udáva 
pôdny portál NPPC-VÚPOP Bratislava výmeru 
potenciálnej straty pôdy vodnou eróziou nad 
10 ton z hektára na takmer 35-tich % poľno-
hospodárskych pôd. Problémy zvyšujúcej sa 
straty a degradácie pôdy sprevádzanej náras-
tom priemerných teplôt riešia Európske krajiny 
v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, 
čo už v minulosti viedlo k zavádzaniu tzv. zele-

Predstavuje agrolesníctvo cestu k rozvoju 
slovenského ovčiarstva?

V história ovčiarstva na území Slovenska sa objavilo niekoľko významných míľnikov ktoré 
menili jeho tvár. Príchod Valaských kolonizátorov v 13.storočí, populácia tvoriaca 2 974 379 
hláv v druhej polovici 19. Storočia či „ovčiarsky boom“ v povojnovom Československu. Rovnako 
významným míľnikom môže byť aj rok 2017 ako rok reštartu „agrolesníckeho“ ovčiarstva a to 
aj v kontexte zvýšeného dopytu po ovčom mlieku, ktoré dnes viacerí slovenskí spracovatelia 
dovážajú z cudziny…
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ných opatrení (greening). Naliehavosť ekolo-
gizovať európske poľnohospodárstvo a pritom 
zachovať jeho efektívnosť je dnes evidentná aj 
v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) 
2014 – 2020. Jednou z významných inovač-
ných aktivít v tejto oblasti, ktorá má zároveň 
potenciál zvýšiť aj ekonomickú efektívnosť pro-
dukcie farmárov je práve širšie uplatňovanie 
agrolesníckych systémov. Významným medz-
níkom pre tieto aktivity bol v Európe rok 2011, 
kedy vznikla Európska agrolesnícka federácia 
(EURAF, http://www.agroforestry.eu/). Zdru-
žuje národné agrolesnícke spolky i jednotlivcov 
a má dnes asi 280 členov z 20 rôznych európ-
skych krajín. Kladie si za cieľ podporovať využí-
vanie drevín na farmách, tak aby do roku 2025 
boli zavedené agrolesnícke systémy do praxe 
u polovice európskych farmárov. Každé dva 
roky organizuje Európsku agrolesnícku konfe-
renciu. Výsledkom jej pôsobenia v európskom 
parlamente je aj Nariadenie EP a rady (EÚ) 
č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka a Na-
riadenie EP a rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá priamych platieb, ktoré 
umožnili európskym krajinám a regiónom za-
radiť do svojich plánov rozvoja vidieka aj pod-
poru vytvárania agrolesníckych systémov. Z 28 
členských krajín EÚ tak urobilo 12. Výsledkom 
je napr. vznik chovov oviec a kôz v Spojenom 
kráľovstve, alebo v Holandsku chov Holstein-
skych dojníc v porastoch drevín. Slovensko 
však medzi krajinami ktoré túto možnosť do 
PRV 2014-2020 zahrnuli nie je (z krajín V4 tak 
urobilo iba Maďarsko).

Od roku 2014 sa problematikou agroles-
níckych systémov začali zaoberať pracovníci 
Národného lesníckeho centra (NLC), ktorí si 
priniesli poznatky z 2. Europskej agrolesníckej 
konferencie v Cottbuse (Nemecko - 2014) a ne-
skôr aj z 3. Europskej agrolesníckej konferencie 
v Montpellier (Francúzsko – 2016). V roku 2016 
vznikla v Európe snaha o zaradenie Agrolesníc-
tva do špecializovanej rastlinnej a živočíšnej 
výroby. To vyvolalo vznik pracovnej skupiny 
„Agroforestry“ na úrovni EIP-AGRI. Rovnako 
v roku 2016 došlo aj k podaniu návrhu „COST“ 

Takýmto počínaním dôjde zákonite k poklesu 
chovaných oviec. Môžeme si položiť otázku na čo 
a pre koho každoročne robíme celý rad akcií na 
podporu a rozvoj chovu oviec a kôz, keď jedným 
listom ešte viac znechutíme chovateľa oviec. Na 
chov oviec a kôz sa nepozerajme len z ekono-
mického hľadiska, keby sme tak urobili, tak by 
sme prišli na to, že robíme stratu na mlieku, na 
veľkonočných jahňatách, na výkrme jahniat, na 
vyradených ovciach. Podpora na jednu ovcu je 
v súčasnosti cca 28 € na kus. Priemerný náklad 
na jeden kŕmny deň bahnice je 0,60 €, čo je za 
rok 219 €. Na 1 kg prírastku jahňaťa mliečneho 
je potrebných 5 kg mlieka, čo pri 10 kg prírast-

ku predstavuje 50 €/ks a my to jahňa predáme 
za 30 €/ks aj tu máme stratu 20 €/ ks. Vo výkr-
me jahniat, pri dobrej robote sa dá dosiahnuť 
vyrovnaný výsledok, ale aj tu zatiaľ máme stratu 
0,3 €/kg. Vyradené ovce predávame za 0,60 €/
kg a vlnu za 0,25 €/kg. Tržba na ovcu je pri 140 
litroch mlieka 140 €, pri predaji 0,8 jahňaťa na 
ovcu je tržba 24 € plus podpora 28 € je spolu 
192 €/ks, čo je výborný výsledok, ale aj pri ňom 
robíme stratu na bahnicu 27 €. Do toho treba 
prirátať náklad na odchov jarky 91 € pri 25% 
obnove stáda je to 22 € na bahnicu. Každý cho-
vateľ tak urobí stratu na jednu bahnicu 49 €. 
Z toho vyplýva, že podpora na bahnicu by mala 
byť na úrovni 77 €/ks. Prvé jednania s vedením 
ministerstva sme už absolvovali. Boli to rokova-
nia prospešné pre celú chovateľskú verejnosť. 
Budeme v nich pokračovať v priebehu mesiaca 

september a október. Našou snahou je spoločné 
vyriešenie vyššie spomenutých problémov, vráta-
ne finančných kompenzácií.

Nakoniec spomeňme veľmi dôležitú funkciu 
pri chove oviec a kôz, ktorou je mimo produkčná 
funkcia našich stád. Môžeme spomenúť pastevný 
spôsob chovu oviec a kôz a jeho vplyv na kraji-
notvorbu, ekológiu, protieróznu činnosť, vodo-
hospodársku funkciu, likvidáciu náletov a burín, 
udržiavanie kultúrnej krajiny, krásnej sloven-
skej prírody. V neposlednom rade zachovávame 
kultúrne dedičstvo našich predkov. Sme predsa 
gazdovia a zdá sa mi, že to robíme dobre, s lás-
kou a chov sa stáva našou srdcovou záležitosťou. 
Preto sme ešte tu.

To však nestačí aj srdce raz môže ochorieť.
Ing. Igor Nemčok

predseda predstavenstva ZCHOK

Príhovor
(dokončenie z 3. strany)



akcie so zameraním na Agrolesníctvo (COST 
dnes predstavuje najstarší a najrozšírenejší 
európsky medzivládny rámec pre nadnárodnú 
spoluprácu vo vede a technike). V tom istom 
roku sa problematikou „Agrolesníctva“ ako 
jednej z možností budúceho udržateľného spô-
sobu hospodárenia v krajine začalo zaoberať 
aj Národné poľnohospodárske a potravinárske 
centrum v Nitre (NPPC). Na pôde NPPC-VÚŽV 
Nitra sa uskutočnila séria pracovných stretnu-
tí medzi pracovníkmi NPPC a NLC ktorých vý-
sledkom je vypracovanie zámeru výskumného 
programu „Agrolesnícke systémy“, pre ktorý 
sa budú tieto inštitúcie uchádzať o podporu 
z prostriedkov Operačného programu výskum 
a inovácie pri najbližších výzvach na dlhodobý 
strategický výskum, resp. v rámci pripravo-
vaného národného pôdohospodárskeho pro-
jektu. Výstupom tohto výskumného programu 
bude vytvorenie pilotných výskumno-demon-
štračných objektov – troch základných typov 
agrolesníckych systémov pre podmienky SR 
a návrh pilotného podporného rozhodovacieho 
systému pre ich projektovanie. Program bude 
prierezovo integrovať poznatkovú bázu NPPC 
a NLC, a bude riešený v úzkej kooperácii so sub-
jektmi z praxe.

Možnosti agrolesníctva v podmienkach SR 
a dôvody spájania s chovom oviec a kôz
Živočíšna výroba bola vždy na Slovensku 

významným odvetvím poľnohospodárstva, kto-
ré vytváralo prostredie pre vznik pracovných 
miest aj v pridruženej výrobe. Táto skutočnosť 
vytvorila prostredie v ktorom malo aj ovčiar-
stvo značný národohospodársky význam. Stra-
ta odberateľov sprevádzaná poklesom stavov 
po roku 1989 mala za následok že v roku 2015 
sa na Slovensku chovalo iba 382 tisíc oviec 

a tržby z celej živočíšnej výroby tvorili iba 40% 
poľnohospodárskej výroby. Prvým dôvodom 
pre implementáciu agrolesníckých praktík do 
ovčiarskeho sektora môže byť skutočnosť, že 
dnes existuje množstvo tzv. „bielych plôch“ 
(hovorí sa o viac ako 400 tis. ha), ktoré by 
bolo možné týmto spôsobom udržateľne ob-
hospodarovať. Je to predovšetkým faktor udr-
žateľnosti produkcie, ktorý predurčuje ovcu 
pre chov v agrolesníckych systémoch, pričom 
geografická a morfologická členitosť nášho 
územia umožňuje veľmi racionálne a efektív-
ne zakladanie takýchto systémov. Za veľmi 
efektívne pokladáme priame využitie „bielych 
plôch“, kde agrolesnícke systémy možno vy-
tvoriť bez vstupných nákladov na nákup vhod-
ných drevín. Vhodnou populáciou pre tento 
typ porastov je napríklad chov pôvodných 
valašiek ktorý je vhodný aj pre vzdialenejšie 
AL porasty. V mnohých prípadoch stačí citlivo 
a odborne zasiahnuť do sukcesne vzniknutých 
drevinových porastov, tak aby sa vytvorili plo-
chy pre produkciu kvalitnej paše a zároveň aby 
sa zachoval potenciál ponechaných drevín pre 
využívanie ich ďalších funkcií (pôdoochranné, 
klimatické, produkčné, krajinotvorné, atď.) 
s čím úzko súvisí aj welfare pasúcich sa zvie-
rat, či zvýšená atraktivita krajiny pre rekreá-
ciu a turistiku. Ďalšou možnosťou je precízne 
vnášanie drevín na pasienky, pričom náklady 
na nákup drevín sa v budúcnosti môžu vrátiť aj 
cez speňaženie ich produkcie. Pre tieto porasty 
ktoré niesu mnohokrát až tak vzdialené od far-
my môžeme uviesť populáciu novo vzniknutého 
plemena „Slovenská dojná ovca“. Tá je v súčas-
nosti pre chovateľov zaujímavá predovšetkým 
pre svoju vysokú mliekovú produkciu. Treba 
zdôrazniť, že z hľadiska produkcie prítomnosť 
drevín na pastve v sebe poskytuje okrem kla-

sickej pastvy aj možnosť diverzif ikáciu pro-
dukcie medzi viaceré komodity. Vytvára sa tým 
priestor aj pre vznik nových pracovných príle-
žitosti vo vidieckych oblastiach. Práve tento 
trend predstavuje pozitívny impulz na prílev 
investičných stimulov do mikroregiónu v kto-
rom pôsobí vaše hospodárstvo. Pestovanie dre-
vín na pasienkoch (Silvopastoral) predstavuje 
aj prostriedok ako postupne znižovať náklady 
spojené s chovom, či zvyšovať tržby. V prvom 
rade môžeme hovoriť o nákladoch spojených 
s dostupnosťou kvalitných šťavnatých krmív. 
Na pasienkoch bez drevín dnes vplyvom inten-
zívnejšieho slnečného žiarenia a prehrieva-
nia povrchových vrstiev dochádza k rýchlemu 
odparovaniu vody z trávneho porastu. Z po-
četných výskumov je pritom známe, že porast 
drevín zvyšuje relatívnu vlhkosť vzduchu oproti 
odkrytým priestorom o 18-22 %. Tento vplyv 
sa prejavuje až do vzdialenosti 10-12-násobku 
výšky porastu. Iní autori (napr. Dušek 1977) 
uvádzajú, že lesné porasty môžu zvýšiť vlh-
kosť vzduchu v porovnaní s voľnou krajinou až 
o 30 %, pričom tento vplyv je možné pozoro-
vať až do vzdialenosti 500 m, podobne ako pri 
ovplyvňovaní teploty. Pri extrémne teplom dni 
bol napr. zistený rozdiel pri relatívnej vlhkos-
ti vzduchu 28 až 40 % medzi lesným porastom 
a holinou. Rozdiel medzi teplotou slnku vysta-
veného povrchu pôdy a pôdy v lesnom poraste 
bol až 52,8 °C, v hĺbke 5 cm to bolo ešte stále 
31,0 °C a v hĺbke 10 cm boli rozdiely v teplote 
15 až 28 °C. Precíznym dizajnom drevinového 
porastu na pasienku tak môže chovateľ zabez-
pečiť priaznivejšie mikroklimatické pomery 
a predĺženie doby odparovania vody na úrovní 
pastvy. Prítomnosť drevín na pastve však mož-
no chápať aj ako alternatívny zdroj ďalších príj-
mov. Okrem toho, že listové časti drevín môžu 



predstavovať doplnkový zdroj krmovín (pre 
ovce a najmä pre kozy), dreviny na pasienkoch 
majú potenciál poskytovať obhospodarova-
teľovi aj ďalšie priamo speňažiteľné benefity 
(plody či biomasu). V súčasnosti napríklad 
slovenskí liehovarníci upozorňujú na veľký 
nedostatok plodov borievky, ktorá v minulos-
ti bola integrálnou súčasťou mnohých našich 
pasienkov a jej plody sa aj vykupovali. Koncom 
minulého storočia sa však už drvivá väčšina 
plodov borievok pre náš liehovarnícky prie-
mysel dovážala zo zahraničia – predovšetkým 
z Albánska a Macedónska, najmä kvôli nízkym 
nákupným cenám. V posledných rokoch pre ne-
úrodu v týchto krajinách a pre výkup borievok 
zahraničnými solventnejšími spoločnosťami, 
vzniká akútny nedostatok plodov borievok na 
našom trhu a došlo k výraznému zvýšeniu ceny 
borievok z 300 až na 3000 €/tonu pri význam-
ne zníženej kvalite. Nedostatok borievok núti 
aj našich nákupcov odobrať to čo je na trhu, 
pričom potreba u nás je minimálne 1000 ton/
ročne. Na základe iniciatívy liehovarníkov NLC 

v spolupráci s NPPC pripravilo návrh 4-ročné-
ho projektu „Výskum možností pestovania bo-
rievky (Juniperus communis, L.) na produkciu 
plodov“ do Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja (APVV). Projekt bol podporený a aktuálne 
je v druhom roku riešenia. Doterajšie poznatky 
z jeho riešenia hovoria jasnou rečou. S ústu-
pom pastvy hrozí dnes väčšine borievkových 
porastov zánik. Porasty na delimitovaných, 
či opustených pasienkoch postupne „zadusí“ 
les a na mnohých aktívnych pasienkoch zase 
zaniknú pod rukou človeka pri tzv. „čistení pa-
sienkov“. Pritom zámerné pestovanie borievok 
na produkciu plodov v kombinácii s pasením 
oviec môže byť efektívnym agrolesníckym sys-
témom, ktorý dokáže priniesť mnohoraký a di-
verzifikovaný úžitok. A to je iba jeden aktuálny 
príklad, pretože v závislosti od konkrétnych 
podmienok stanovišťa môžu byť na pasienkoch 
zámerne pestované aj mnohé ďalšie dreviny – 
či už na plody (vysokokmenné tradičné odro-
dy ovocných drevín, oskoruše, moruše atď.), 
alebo na produkciu dreva. V neposlednej rade 

môže byť benefitom aj to, že v oblastiach s ag-
rolesníckymi prvkami dochádza k nárastu ag-
roturistiky.

Paradoxom k týmto informáciám je fakt, že 
v podmienkach Slovenska agrolesníctvo ofici-
álne neexistuje, napriek tomu, že pozostatky 
takýchto systémov vytvorených v minulosti 
tu stále možno nájsť a možno ich zaradiť aj ku 
„kultúrnemu dedičstvu“. Širšej aplikácii a cie-
lenému rozvoju „silvopastorálnych“ agroles-
níckych systémov dnes bráni nielen nízke pove-
domie o tomto spôsobe chovu ale aj existujúca 
legislatíva, ktorá u nás pozná iba poľnohospo-
dárske alebo lesnícke využívanie pôdy. Rovna-
ko chýba aj adekvátne odborné zázemie, keďže 
tejto problematike sa na našich univerzitách, 
ani rezortných výskumných pracoviskách v po-
sledných rokoch nikto systematicky nevenoval.

V aktuálnych podmienkach klimatickej zme-
ny, ktorá so sebou nesie nárast priemerných 
globálnych teplôt a stále častejšie výskyty 
extrémnych klimatických javov je nevyhnutné 
zmeniť klasický pohľad na poľnohospodársku 
produkciu. Tejto zmene a výzvam ktoré spre-
vádzajú dopady zmeny klímy budú v nadchá-
dzajúcom období stále častejšie vystavení aj 
chovatelia oviec a kôz. Práve budovanie agro-
lesníckych plôch považujeme za vhodnú alter-
natívu ako sa týmto výzvam postaviť a zároveň 
prispieť k zvyšovaniu stavov oviec.

Adresy autorov:
Ing. Matúš Hrebík

Národné poľnohospodárske a potravinárske 
centrum-Výskumný ústav živočíšnej výroby 

v Nitre, hrebik@vuzv.sk

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Národné Lesnícke centrum – Lesnícky 

výskumný ústav Zvolen, jankovic@nlcsk.org
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Podujatie bolo obohatené 
o atraktívne predvádzanie až 
šiestich národných plemien oviec 
a kôz, prezentáciu hovädzieho 
dobytka, drobnochovu a králi-
kov či výstavu poľnohospodár-
skej techniky. Návštevníci mali 
možnosť spoznať aj výnimočného 
barana, ktorý si zahrá v pokračo-
vaní novej legendárnej rozprávky 
Perinbaba. Naslovovzatí odbor-
níci poskytli všetkým záujemcom 
odborné rady a podelili sa so 
svojimi skúsenosťami. Počas ce-
lého podujatia návštevníci hlaso-
vali za najkrajšie zviera Farmár 
Festu v kategóriách ako hovädzí 
dobytok, drobnochov a ovce a ko-
zy. V kategórií hovädzí dobytok 
sa do súťaže zapojilo Poľnohos-

podárske družstvo Nová Ľubov-
ňa, Roľnícke družstvo v Plavnici 
a Agro Hniezdne, s. r. o. Súťažili 
aj chovatelia drobnochovu ako 
Juraj Mojcher, Ľudmila Mojchero-
vá, Martin Rašš, Sebastián Lukáč, 
Karol Šebest, Rastislav Tomala, 
Ján Rušin, Dávid Furčoň, Peter 
Duch, Marko Pardus, Mário Šuge-
rek, Šimon Šugerek, Ján Strelko, 
Marek Plavnický a Juraj Heržak. 
Svoje zastúpenie v súťaži mala 
aj kategória ovce a kozy, ktorú 
prezentoval Pavol Vyšovský – Ha-
la Marianna zo Starej Ľubovne, 
Ing. Peter Angelovič z Farmy Ka-
menica, Roľnícke družstvo Majdan 
Litmanová, Poľnohospodárske 
družstvo Nová Ľubovňa a Agro 
Hniezdne, s. r. o.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJ-
KRAJŠIE ZVIERA

1., 2. a 3. miesto v kategórii ho-
vädzí dobytok - Roľnícke družstvo 
v Plavnici  (Fotografia 1)

1. miesto v kategórii drobnochov 
- Ľudmila Mojcherová (Plavnica)
2. miesto v kategórii drobnochov 
- Martin Rašš (Jakubany)

3. miesto v kategórii drobno-
chov – Karol Šebest (Spišská Stará 
Ves)  (Fotografia 2)

1. miesto v kategórii ovce a kozy 
- Marko Pardus (Hniezdne)
2. miesto v kategórii ovce a kozy 
- Agro Hniezdne, s. r. o.
3. miesto v kategórii ovce a kozy 
- Ing. Peter Angelovič, Farma Ka-
menica (Fotografia 3)

FARMÁR FEST 2018
Prvú septembrovú sobotu, ktorá pripadla na 1. septembra, usporia-

dalo Združenie Spiš v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz a ex-
pozíciou Nestville Park farmárske podujatie pod názvom Farmár Fest 
2018. Cieľom organizátorov bolo predstaviť verejnosti výsledky práce 
našich poľnohospodárov, chovateľov, farmárov, spracovateľov i drob-
ných remeselníkov a poďakovať sa za ich záslužnú prácu, ktorú vykoná-
vajú denno-denne bez ohľadu na počasie, piatok či sviatok, deň či noc.
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V priestoroch Nestville Parku opäť prebiehal 
Tradičný trh zameraný predovšetkým na pre-
zentáciu a propagáciu pravých slovenských vý-
robkov od regionálnych producentov, ktoré ste 
mohli nielen ochutnať, ale aj zakúpiť. Výrobu 
tradičnej slovenskej bryndze, hrudkového syra 
a syrových korbáčikov priblížil bača Štefan Črep 
z Liptovskej Lúžnej. V ponuke bol aj pastovaný 
med špičkovej kvality, ktorý na tohtoročnom 
Agrokomplexe v Nitre vyhral 1. miesto v ka-
tegórii pastovaný med. Tradičné ľudové remeslá 
prezentovali zruční výrobcovia z nášho okresu.
(Fotografia 4, 5, 6)

O dokonalý zážitok sa postarala Nestville 
Rodeo Show, počas ktorej si dvadsiati jazdci 
na koňoch zmerali svoje sily v atraktívnych 
disciplínach. Boli ste tiež svedkami exkluzívne-
ho akrobatického vystúpenia jazdcov na cvála-
júcich koňoch z klubu Lieskovany.

VYHODNOTENIE RODEO EXHIBÍCIE
CATTLE PENNING - sólo oddeľovania dobytka:
1.  Róbert Pecúch/Hot Lena
2.  Veronika Kakošová/Filli
3.  Megi Krupová/Bogar

KĽÚČOVÁ DIERA - rýchlostný pretk
1.  Lea Javoreková/Rasti
2.  Lea Javoreková/Surry Freckles
3.  Róbert Pecúch/Hot Lena

TEAM PENNING - traja jazdci oddeľujúci do-
bytok
1.  Róbert Pecúch/Hot Lena, Pavol Vanca/Spe-

edy, Veronique Menyhertová/Hollywood
2.  Kamila Tvrdá/Boy, Juraj Hollý/Dolly, Róbert 

Pecúch/Hot Lena
3.  Róbert Pecúch/Hot Lena, Megi Krupová/

Bogar, Veronique Menyhertová/Hollywood

BAREL RACE - rýchlostné preteky okolo sudov
1.  Veronika Kakošová/Filli
2.  Gréta Németh/Jezzy
3.  Lea Javoreková/Surry Freckles

GARE RACE - rýchlostný pretek cez branky
1.  Róbert Pecúch/Hot Lena
2.  Veronika Kakošová/Filli
3.  Lea Javoreková/Surry Freckles

RANČ ROPING - dobytkársky pretek, dvojica 
lasuje dobytok
1.  Pavol Vanca/Speedy
2.  Róbert Pecúch/Hot Lena
3.  Róbert Pecúch/Hollywood
(Fotografia 7, 8)

Ďakujeme všetkým vystavovateľom za ak-
tívnu účasť a pomoc pri organizovaní výstavy 
zvierat na Farmár Feste 2018. Aj vďaka Vám 
malo nové farmárske podujatie v našom re-
gióne úspech a pozitívny ohlas u širokej ve-
rejnosti. Veríme, že sa o rok opäť spoločne 
stretneme. Prajeme Vám veľa chovateľských 
úspechov a už teraz sa na Vás tešíme.
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Bianka Stuppacherová, 
Pravda 01. 06. 2018 06:00

Br yndza je biela až žltkas-
tá, nesmie však byť žltá, to už je 
známka oxidácie, degenerácie 
tuku,“ píše sa v knihe Slovenská 
bryndza od kuchárky Lenky Požá-
rovej. Má roztierateľnú konzisten-
ciu s jemnými hrudkami, nesmie 
byť mazľavá a hladká ani vysušená 
a drobivá. Chuť má mierne slanú, 
výraznú, s ovčím nádychom.

Bryndza sa rozdeľuje na zimnú 
a letnú. Letná (niekedy nazývaná 
aj májová) sa vyrába v dobe hoj-
nosti čerstvého ovčieho mlieka, 
teda zhruba od Veľkej noci, keď 
sa ovce vyženú na čerstvú pašu. 
Zimná sa vyrába zo zasudovaného 
hrudkového ovčieho syra, teda 
z polotovaru pripraveného v letnej 
sezóne. Musí obsahovať minimál-
ne 50 % ovčieho mlieka, ktoré je 
omnoho výživnejšie ako kravské 
mlieko.

„Ovčie mlieko je hustejšie a vý-
živnejšie ako kravské, obsahuje 
dvojnásobok bielkovín, tuku a vi-
tamínov B-komplexu, takisto vita-
mínov rozpustných v tuku (A, D, E, 
K) a minerálnych živín (vápnik, fos-
for, horčík, železo, zinok, meď),“ 
tvrdí vo svojom článku o bryn-
dzi renomovaný mikrobiológ 
prof. RNDr. Libor Ebringer, známy 
odborník na probiotiká a veľký 
propagátor bryndze.

Obsah vitamínu B3, C a D je 
dokonca 5× väčší ako v kravskom 
mlieku! Ovčí tuk má priaznivejšie 
zloženie mastných kyselín ako 
kravský, obsahuje 2– až 4× viac 
mastných kyselín s krátkym a so 
stredne dlhým reťazcom, ktoré 
nezvyšujú cholesterol v krvi, ne-
ukladajú sa do tukových tkanív, 
ale sú využité priamo pečeňou ako 
zdroje energie. Významný je aj 
zdroj konjugovanej linolovej kyse-
liny (CLA), ktorá je osobitne cenná 
pre jej „odtučňovacie“, protirako-
vinové a protisklerotické účinky. 
Najmä v období, keď sa ovce pasú, 
ich mlieko môže obsahovať až päť-
krát viac CLA ako kravské mlieko. 

V 100 gramoch tradičnej salašníc-
kej bryndze je toľko CLA, koľko je 
v jednej tablete, ktorú vyrába far-
maceutický priemysel.

Zos t av a mikroorganizmov 

v bryndzi sa podobá pôvodnému 
kaukazskému kef íru vyrábané-
mu z nepasterizovaného ovčieho 
mlieka. Takýto kefír je považova-
ný za elixír zdravia a dlhovekos-
ti. Bryndzu možno odporúčať aj 
ľuďom, ktorým mlieko spôsobuje 
rôzne zdravotné ťažkosti, pretože 
ich črevo nedokáže stráviť mlieč-
ny cukor.

Výsledky dlhodobých výsku-

mov potvrdili, že pri spracúvaní 
bryndze podľa pôvodných recep-
túr sa v pravej bryndzi doslova 
premnožujú „dobré“ mliečne 
baktérie, pričom produkujú rôzne 
kyseliny a látky podobné antibio-
tikám, zabíjajúce choroboplod-
né baktérie. Tento proces zrenia 
bryndze na salaši možno pova-
žovať za unikátny patent prírody, 
keď sa rozmnožia „priateľské“ 

Bryndza je probiotická bomba
Probiotická bomba, biele zlato, najlepší patent prírody, pochúť-

ka, čo lieči - takéto prívlastky sa dávajú bryndzi. Bola zrejme prvým 
slovenským potravinovým výrobkom, ktorý sa vyvážal aj za slovenské 
hranice. Bryndza ako fermentovaný živý ovčí syr obsahuje veľké množ-
stvo probiotických mliečnych baktérií a kvasiniek.

PREČÍTALI SME SI
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baktérie, najčastejšie mliečne 
baktérie a kvasinky, z ktorých 
mnohé majú probiotické vlast-
nosti. V jednom grame bryndze 
sa nachádza približne miliarda 
takýchto prospešných mikroor-
ganizmov, čo je najmenej stokrát 
viac ako v jogurtoch. „Bryndza 
má zásluhou mliečnych baktérií 
a kvasiniek pozitívne účinky na 
zdravie pri prevencii rakoviny, ciev-
nych ochorení, pri zažívacích prob-
lémoch, rednutí kostí, cukrovke, 
posilňuje imunitu, znižuje hladinu 
cholesterolu krvi, dokonca znižuje 
krvný tlak,“ tvrdia odborníci na 
potraviny.

Recepty s bryndzou nájdete na 
Varecha.sk.

Samozrejme, najkvalitnejšia 
je májová (letná) bryndza vyrába 
čisto z ovčieho mlieka. Fenome-
nálne zdravotné účinky má len 
bryndza vyrobená zo surového 
nepasterizovaného mlieka. Tra-
dičná bryndza sa vyrába bez aké-
hokoľvek tepelného spracovania, 
pričom viaceré bioaktívne látky 
si zachovávajú svoju pôvodnú 
aktivitu len v surovom mlieku. 
Naopak, pasterizácia negatívne 
ovplyvni vstrebávanie niektorých 
minerálov vrátane vápnika, žele-
za, zinku, ako aj kyseliny listovej 
a ďalších vitamínov.

„Bryndzu nemožno spochybňo-
vať, pretože v súčasnosti je už kaž-
dá bryndza vyrobená na Slovensku 
zdravotne vyhovujúca. Už v dôsled-
ku zvýšenej hygieny a dodržiavania 
správnej technológie výroby, a to 
najmä dôsledným dodržiavaním 
správneho prekysávania ovčieho 
syra s kyslomliečnymi kultúrami, 
ktoré v priebehu zrenia syra účinné 
potláčajú aj prípadné nežiaduce 
choroboplodné zárodky,“ dodáva 
prof. Ing. Karol Herian, CSc., od-
borník na syry.

Každá br yndza sa robí pod 
prísnym dozorom veterinárnej 
služby v schválených výrobných 
priestoroch pri dodržiavaní zá-
sad správnej výrobnej praxe a jej 
kvalita, ako aj kvalita samotného 
ovčieho mlieka je pravidelne kon-
trolovaná. „Za posledné roky, hoci 
boli medializované niektoré po-
dozrenia z nákazy z bryndze, tieto 
ochorenia sa nikdy nepotvrdili v ov-
čom mlieku ani v ovčom syre. Nao-
pak, nepodložené informácie veľmi 
ublížili samotným ovčiarom a spra-
covateľom ovčieho mlieka a spôso-
bili veľké hospodárske škody, do-
konca likvidáciu chovu oviec.“

Ako a kedy vznikla
Slovo bryndza sa objavuje na 

Slovensku koncom 15. storočia, 
pričom jeho pôvod je nejasný. 
Jednou z možných verzií je, že na 
Slovensko prišlo spoločne s ru-
munskými pastiermi a ich ovcami. 
Kedysi sa bryndza ako rozomletý 
hrudkový čisto ovčí syr konzervo-
vaný soľou skladovala natlačená 
do drevených sudov, kde vydržala 
6 až 8 mesiacov. Slúžila ako po-
trava v zimných mesiacoch, keď 
nebol dostatok čerstvého ovčieho 
mlieka. Podľa písomných zázna-
mov zriadil pr vú živnostenskú 
bryndziareň Ján Vagač v Detve 
už v roku 1787. Bryndza má teda 
nielen svoju obchodnú a výživovú 
hodnotu, ale aj hodnotu historic-
kú a kultúrnu.

Ako bryndzu uchovávať?
B r y n d z u  t r e b a  sk l a d o v a ť 

v chladničke. Po nákupe alebo 
otvorení je dobré vybrať ju z obalu 
a vložiť do vzduchotesnej nádoby. 
Trvanlivosť má 14 dní od dátumu 
výroby a po otvorení by sa mala 
spotrebovať čo najskôr. Je možné 
ju dokonca aj zmraziť a po roz-
mrazení si zachová rovnakú kon-
zistenciu a chuť. Po rozmrazení ju 

však treba ihneď spotrebovať.
Najčastejšie faktické omyly vo 

vzťahu k bryndzi
Obsah soli je vysoký – v každej 

bryndzi je 2,0 % kuchynskej soli, 
teda toľko, ako je v bežných potra-
vinách

Pasterizovaná bryndza nie je 
probiotická – neexistuje žiadna 
„pasterizovaná bryndza“. Pasteri-
zuje sa iba ovčie mlieko a vzápätí 
sa doň pri výrobe syra pridávajú 
vybraté čisté kyslomliečne kultú-
ry, a tak aj bryndza z pasterizova-
ného mlieka má živú i probiotickú 
mikroflóru.

Nepasterizovaná bryndza je 
riziková potravina – zatiaľ nikde 
v zahraničí neboli popísané prípa-
dy, že by syry zo surového ovčieho 
mlieka spôsobili vážne zdravotné 
ochorenia (samozrejme, že pri 
zlej hygiene alebo pri falšovaní 
bryndze s iným mliekom a pod. sa 
to môže stať, ale to je už trestná 
činnosť, ktorá sa môže kdekoľvek 
vyskytnúť pri každej potravine). 
V zahraničí, a to aj v krajinách EÚ, 
sa vo veľkom vyrábajú ovčie a do-
konca i kozie syry z nepasterizo-
vaného mlieka, tieto syry sú veľmi 
obľúbené a vyhľadávané. Ovčie sy-

ry i bryndza z nepasterizovaného 
mlieka majú bohatšiu mikroflóru 
i špecifickú chuť.

Výroba bryndze zo zmesi ov-
čieho a kravského hrudkového 
syra je karikatúrou a znesväte-
ním bryndze – výroba tzv. zme-
sovej bryndze vyrobenej z vy-
kysnutého a vyzretého ovčieho 
i kravského hrudkového syra je 
nevyhnutnou technologickou 
nutnosťou. Už pred 200 rokmi 
pri začatí výroby súčasnej jemnej 
roztierateľnej bryndze boli výrob-
covia bryndze nútení prebytkový 
ovčí syr z letnej sezóny skladovať 
aj na zimné obdobie a robilo sa 
to jeho nasolením so 4 percen-
tami kuchynskej soli a skladova-
ním v chlade. Potom v zimnom 
období, aby bola bryndza jemná, 
roztierateľná a aby sa znížil ob-
sah soli na povolených 2,0 %, 
bolo potrebné suchý slaný skla-
dovaný ovčí syr (sudovka) miešať 
s dostupným vyzretým kravským 
hrudkovým syrom, a tak vznikla 
zmesová bryndza.

(Zdroj: prof. Ing. Karol 
Herian, CSc., odborník na syry, 

bývalý riaditeľ Výskumného ústavu 
mliekarenského v Žiline)



Z ČINNOSTI ZVÄZU

Majstrovstiev v strihaní oviec sa tento rok 
zúčastnilo 21 strihačov zo Slovenska, Čes-
kej republiky a Poľska. Víťazom sa stal Poliak 
Krisztián Jarosz. Druhé miesto obsadil David 
Zdrha z Českej republiky. Na treťom sa umiest-
nil Marek Marko z Valaskej, ten získal zároveň 
ocenenie pre najrýchlejšieho strihača od Ple-
menárskych služieb SR.. Ocenenia víťazom 
odovzdával zástupca PSSR š.p. Ing.Kamil Šul-
ko, starosta obce Liptovská Lúžna Ing.Albín 
Husarčík, zástupca SK FARM Partners s.r.o. 
Ing.Michal Alexík, predseda SPDP L. 

Veľmi nás potešila vzácna návšteva. Sú-
ťažiacich prišiel podporiť a povzbudiť aj ge-
nerálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry Ing.juraj Kožuch,PhD., ktorý aj ta-
kýmto spôsobom vyjadril svoju pretrvávajú-
cu podporu poľnohospodárom a chovateľom 
oviec. Mnohí z prítomných chovateľov s ním 
diskutovali o odborných pracovných témach.  

Hodnotenie súťaže prebieha podľa medzi-
národných pravidiel. Rozhodujúci je nie len 
čas. Pri strihaní rozhodcovia sledujú napríklad, 
či súťažiaci neprejde po jednom mieste dva-
krát. To by pre neho znamenalo trestný bod. 
Rozhodcovia následne v ohrade posudzujú na 
ovciach neostrihanú vlnu, prípadne zástrihy do 
ovce. Za čo opäť prideľujú trestné body.

Cieľom podujatia je propagovať chov oviec 
pre širokú verejnosť a poukázať na trojaký  
úžitok z oviec - mlieko, mäso a vlnu.

Podujatie na salaši v Liptovskej Lúžnej 
každoročne navštívia stovky ľudí. Okrem sa-
motnej súťaže v strihaní oviec si aj tento rok 
mohli pozrieť, alebo sa aj priamo zapojiť do 
súťaže v jedení bryndze a pití žinčice.

Ďakujeme za podporu majstrovstiev SK 
FARM Partners s. r. o.. Veľké poďakovnie SPDP 
L.Lúžna , celej rozhodcovskej komisii, ktorá 
sa už tradične stretáva na tomto zápolení.  
Podujatie organizuje Zväz chovateľov oviec a 
kôz na Slovensku v spolupráci s SPDP Lúžňan. 
Výsledky si môžete pozrieť v prehľadných ta-
buľkách.

Medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní oviec
V sobotu 28.7. sa v Liptovskej Lúžnej konal 

14. ročník Medzinárodných majstrovstiev SR 
v strihaní oviec.

Výsledková listina - finále Počet strihaných ovcí: 10

Súťažné

kolo
Meno súťažiaceho

Číslo 

pracoviska

Dosiahnutý čas Strihanie Ohrada Celé

body

Celkové 

skóre

Celkové 

poradieMinúty Sekundy Body Body Body

Finále

JAROSZ Krystián 3 11 23 34,15 18 7,5 0 36,70 1
ZDRHA David 1 11 49 35,45 27 9,5 0 39,10 2
MARKO Marek 2 12 18 36,90 25 7 0 40,10 3
SOBEK Slavomír 4 12 0 36,00 32 12 0 40,40 4

Výsledková listina - vyraďovacie kolá  Počet strihaných ovcí: 4

Súťažné

kolo
Meno súťažiaceho

Číslo 

pracoviska

Dosiahnutý čas Strihanie Ohrada Celé

body

Celkové 

skóre

Celkové 

poradieMinúty Sekundy Body Body Body

1

KUBART Antonín 1 9 37 28,85 35 17 0 41,85 19
ŠINOVÁ Jana 2 14 45 44,25 34 5,5 0 54,13 22
ZDRHA David 3 5 49 17,45 19 8 0 24,20 5
POKORNÝ Adam 4 7 20 22,00 26 13 0 31,75 15

2

MLYNARČÍK Eda 4 10 8 30,40 21 12 0 38,65 18
LANGER Marek 3 12 19 36,95 27 7 0 45,45 20
SEDLÁČEK Miroslav 2 12 59 38,95 27 15 0 49,45 21
BISCHOF Vlastimil 1 8 57 26,85 14 4,5 0 31,48 14

3

SMOLEŇÁK Ondrej 1 6 41 20,05 17 4,5 0 25,43 6
SMOLEŇÁK Milan 2 6 44 20,20 26 7 0 28,45 9
KUTAJ Peter 3 7 15 21,75 19 5 0 27,75 7
HÚŠŤAVA Rudolf 4 7 20 22,00 29 6 0 30,75 12

4

SMOLEŇÁK Šimon 3 5 56 17,80 38 7,5 0 29,18 11
JAROSZ Krystián 1 5 18 15,90 14 4 0 20,40 1
SOBEK Slavomír 4 5 36 16,80 13 6,5 0 21,68 2
SMOLEŇÁK Tomáš 2 7 13 21,65 22 4,5 0 28,28 8

5
SMOLEŇÁK Marcel 2 7 14 21,70 36 6 0 32,20 16
SEPEŠI Radovanl 1 5 36 16,80 15 10 0 23,05 3
MARKO Marek 3 5 35 16,75 21 5 0 23,25 4

6
PAVČIAK Rudolf 1 7 53 23,65 27 12 0 33,40 17
HANKOVSKÝ Andrej 2 8 1 24,05 14 5,5 0 28,93 10
HANKOVSKÝ Jozef 3 7 22 22,10 31 6 0 31,35 13

Výsledková listina - semifinále Počet strihaných ovcí: 4

Súťažné

kolo
Meno súťažiaceho

Číslo 

pracoviska

Dosiahnutý čas Strihanie Ohrada Celé

body

Celkové 

skóre

Celkové 

poradieMinúty Sekundy Body Body Body

Se
m

ifi
ná

le

JAROSZ Krystián 1 8 7 24,35 14 5  27,06 1
SEPEŠI Radovan 2 9 50 29,50 36 21  37,64 5
ZDRHA David 4 9 54 29,70 26 11  34,99 3
KUTAJ Peter 3 13 19 39,95 53 7  48,52 8
SOBEK Slavomír 2 10 24 31,20 30 11  37,06 4
MARKO Marek 4 9 40 29,00 26 4  33,29 2
SMOLEŇÁK Ondrej 1 11 6 33,30 34 8,5  39,37 6
SMOLEŇÁK Tomáš 3 11 50 35,50 35 7  41,50 7
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AGROKOMPLEX 2018

Ing. Pavol Gúgľava
ZCHOK na Slovensku- družstvo

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-
-družstvo sa v roku 2018, tak ako aj po iné roky 
zúčastnil 45. ročníka medzinárodnej poľno-
hospodárskej a potravinárskej výstavy Agro-
komplex 2018.

Program výstavy bol nasledovný:
• utorok, 14. 8. 2018 - návoz a ustajnenie 

zvierat
• streda, 15. 8. 2018 - doobeda hodnote-

nie zvierat, ovce a kozy boli hodnotené 
v priestore expozície ZCHOK na Slovensku – 
družstvo

• štvrtok, 16. 8. 2018 - od 9:00 otvorenie 45. 
ročníka výstavy AX 2018, od 12:15 otvore-
nie 13. ročníka Národnej výstavy hospo-
dárskych zvierat, predvádzanie vybraných 
kolekcií zvierat

• piatok, 17. 8. 2018 – predvádzanie vybra-
ných kolekcií zvierat, od 13:00 nákupný trh 
plemenných capov – Memoriál doc. Gyar-
mathyho

• sobota, 18. 8. 2018 - deň chovateľov oviec 
a kôz od 12:00-15:00, predvádzanie vy-
braných kolekcií zvierat, oceňovanie ví-
ťazných zvierat a kolekcií

• nedeľa, 19. 8. 2018 - predvádzanie vybra-
ných kolekcií zvierat, deň ukončenia výsta-
vy, po 18:00 odvoz zvierat

Program dňa chovateľov oviec a kôz:
Začiatok 12:30, príhovorom predsedu 

predstavenstva ZCHOK Ing. Igora Nemčoka, 
ktorý stručne informoval obecenstvo o súčas-
nej situácii v chove oviec a kôz na Slovensku 
a oboznámil prítomných so všetkými činnos-
ťami a aktivitami ZCHOK. Potom Ing. Nemčok 
odovzdal slovo Ing. Petrovi Juhászovi, riadi-
teľovi odboru živočíšnej výroby na MPRV, ktorý 
v príhovore privítal přítomných divákov a cho-
vateľov.

Potom nasledovalo predvádzanie kolekcií 
zvierat. Odborný komentár ku predvádzaným 
zvieratám zaobstaral riaditeľ ZCHOK Ing, Re-
ľovský. Po ukončení predvádzania nasledovalo 
odovzdávanie cien oceneným chovateľom za 
vystavované zvieratá.

Ceny pre ocenené zvieratá odovzdávali:
Ing. Igor Nemčok, predseda predstavenstva 
ZCHOK na Slovensku
Ing. Peter Juhász, riaditeľ odboru živočíšnej 
výroby na MPRV
Ing. Lenka Neupane Mlyneková, PSSR, vedúca 
ÚPZ a vzdelávacieho pracoviska Nitra - Lužian-
ky.

Zvieratá boli predvádzané nasledovne:
• plemenný baran plemena ZV z Agrofarmy 

Baranec, s. r. o. (šampión výstavy) a ple-

menné jarky plemena ZV z RD Klenovec (I. 
miesto v kategórii plemena ZV)

• plemenné kozičky plemena BKK z PD Mes-
tečko (prvé miesto v kategórii kôz)
Týmto chceme poďakovať ošetrovateľom 

Marekovi Šutému, Štefanovi Čopíkovi a Jo-
zefovi Kováčovi, ktorí sa počas celej výstavy 
vzorne starali o vystavované zvieratá a pri 
predvádzaní zvierat preukázali veľký cit a od-
bornosť. Poďakovanie za vystavované zvieratá 
patrí aj všetkým chovateľom, zvlášť za capa 
plemena biela koza krátkosrstá, šampióna vý-
stavy, ktorý získal ocenenie, Najfotogenickej-
šie zviera výstavy“.

Výstavy sa zúčastnili títo chovatelia:
Vladimír Magna, Ponická Lehôtka - kolekcia 
jariek plemena valaška 5 ks
GRANELAM, a. s., zo sídlom v Ostrove - kolek-
cia jariek plemena valaška 5 ks
RD Klenovec - kolekcia jariek plemena zo-
šľachtená valaška v počte 5 ks
PD Liptovské Revúce - kolekcia jariek plemena 
zošľachtená valaška v počte 5 ks
Agrourbár Hrabušice, s. r. o. - kolekcia jariek 
plemena zošľachtená valaška v počte 5 ks
RD Látky - kolekcia jariek plemena cigája 
v počte 5 ks
PD Mestečko - kolekcia jariek plemena cigája 
v počte 5 ks a kolekcia kozičiek plemena biela 
koza krátkosrstá 5 ks
PD Žemberovce - kolekcia jariek plemena ci-
gája 5 ks
PD Jarovnice, farma Hermanovce - kolekcia 
jariek plemena slovenská dojná ovca 5 ks
NPPC VÚŽV Nitra, Účelové hospodárstvo 
Trenčianska Teplá – kolekcia jariek plemena 
slovenská dojná ovca 5 ks a plemenný baran 
plemena slovenská dojná ovca, šampión ná-
kupného trhu plemenných baranov v Trenčian-
skej Teplej
Keľo a synovia, s. r. o. Veľké Teriakovce - ko-
lekcia plemena lacaune 5 ks, kolekcia jariek 
plemena berrichone du cher 5 ks, kolekcia ja-
riek plemena bleu du maine 5 ks a plemenný 
baran plemena bleu du maine, šampión ná-
kupného trhu plemenných baranov v Masary-
kovom dvore v Pstruši
Agroosivo Úsvit, s. r. o. – kolekcia jahničiek 
plemena assaf 5 ks
Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľu-
bovňa – kolekcia kozičiek plemena biela koza 
krátkosrstá 5 ks a kolekcia kozičiek plemena 
hnedá koza krátkosrstá 5 ks
MVDr. Dušan Antalík, Veľká Ves - kolekcia 
bahníc a jariek plemena askánske merino 
v počte 5 ks
VPP SPU Kolíňany, farma Žirany – kolekcia ja-
riek plemena ile de france 5 ks a plemenný cap 
plemena biela koza krátkosrstá
SHR Ing. Pavol Gonda, Mlynárka – kolekcia 
jariek plemena suffolk 5 ks

Miroslava Demová, Nové Zámky – kolekcia 
jahničiek plemena zwartbles
Farma nad Chvojníckym potokom, Chvojni-
ca – kolekcia jahničiek plemena clun forrest
Agrofarma Baranec, s. r. o. – plemenný baran 
plemena zošľachtená valaška, šampión NT ba-
ranov v Liptovských Revúcach
PD Olšavica – Brutovce - plemenný baran ple-
mena zošľachtená valaška, šampión NT bara-
nov v Podhoranoch
PD Mošovce - plemenný baran plemena cigája, 
šampión NT baranov v Liptovských Revúcach
PD Sekčov Tulčík - plemenný baran plemena 
cigája, šampión NT baranov v Kamenici
Všetky vystavované zvieratá boli na výstavu 
veľmi dobre pripravené, za čo patrí veľká vďa-
ka ich majiteľom.

Vystavené zvieratá ohodnotila a ocenila 
komisia v tomto zložení:
• doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., SPU Nitra
• Ing. Július Šutý, ZCHOK
• Ing. Daniel Hrežík, MPRV
• Ing. Kamil Šulko, PSSR
• Ing. Pavol Gúgľava, ZCHOK – predseda ko-

misie
Zvieratá boli hodnotené podľa propozícií 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky za umiestnené zvieratá na Národnej 
výstave hospodárskych zvierat v rámci výstavy 
Agrokomplex Nitra 2018.

Výsledky hodnotenia:
PLEMENNÉ BARANY
Š a mp i ó n  v ý s t av y  – Agrof ar ma Bar a-
nec, s. r. o., plemenný baran plemena zošľach-
tená valaška, SK 2851136
I. miesto - PD Tulčík - plemenný baran pleme-
na cigája, SK 2960698
II. miesto – PD Olšavica – Brutovce, plemen-
ný baran plemena zošľachtená valaška, SK 
2954136
III. miesto – Keľo a synovia, s. r. o., Veľké 
Teriakovce, plemenný baran plemena bleu du 
maine, SK 2961975

PLEMENNÉ OVCE
Plemeno cigája
I. miesto – Roľnícke družstvo Látky – plemen-
né jarky
II. miesto – Poľnohospodárske družstvo Mes-
tečko - plemenné jarky

Plemeno zošľachtená valaška
I. miesto - Roľnícke družstvo Klenovec - ple-
menné jarky
II. miesto – Poľnohospodárske družstvo Lip-
tovské Revúce - plemenné jarky

Plemeno pôvodná valaška
I. miesto – Vladimír Magna, Ponická Lehôtka - 
plemenné jarky

VYHODNOTENIE VÝSTAVY AGROKOMPLEX 2018
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Mäsové plemená
I. miesto – Ing. Pavol Gonda, SHR – plemenné 
jarky plemena suffolk
II. miesto – Keľo a synovia, s. r. o., Veľké Te-
riakovce – plemenné jarky plemena berrichone 
du cher

Mliekové plemená
I. miesto –,Keľo a synovia, s. r. o., Veľké Teria-
kovce- plemenné jarky plemena lacaune
II. miesto – NPPC VÚŽV, Účelové hospodárstvo 
Trenčianska Teplá – plemenné jarky plemena 
slovenská dojná ovca

PLEMENNÝ CAP
Šampión výstavy – VPP SPU Kolíňany, farma Žirany

Plemenné kozy
I. miesto – PD Mestečko – plemenné kozičky 
plemena biela koza krátkosrstá

OSTATNÉ OCENENIA OVCE A KOZY
Zlatý kosák získala kolekcia jariek plemena 

berrichone du cher od chovateľa Keľo a syno-
via, s. r. o. Veľké Teriakovce.

Cenu časopisu Slovenský chov pre najfo-
togenickejšie zviera výstavy získal plemenný 
cap plemena biela koza krátkosrstá od chova-
teľa VPP SPU Kolíňany, farma Žirany.

Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na hladkom priebehu tohto pod-
ujatia, najmä Ing. Anke Kováčikovej, pred-

sedníčke PD Liptovské Revúce za zabezpeče-
nie výborného gulášu počas celého trvania 
výstavy a tiež ostatným zúčastneným členom 
predstavenstva ZCHOK ako aj zamestnancom 
ZCHOK za prípravu a organizáciu expozície 
oviec a kôz.

Taktiež ďakujeme aj všetkým sponzorom, 
ktorí sa podieľali na materiálnom zabezpečení 
tejto výstavy: Vladimír Magna, Keľo a syno-
via, s. r. o., Oľga Apoleníková, PD Liptovské Re-
vúce, RD Klenovec, Daniel Hrežík, p. Šuchman, 
FIAM agro, s. r. o., Rastislav Slivka, SPDP Lúž-
ňan, Farma Kamenica, Pavel Gonda, NPPC,VÚŽV 
T.Teplá, RD Oščadnica, OVISFARMA, PD Mesteč-
ko, PD Sklabiňa, p. Hamerlíková, p. Zúbek, PD 
Žemberovce.

Cena pre šampióna.Cena pre šampióna. Ocenení chovatelia.Ocenení chovatelia.
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Hodnotiaca komisia.Hodnotiaca komisia.

Príhovor Ing. Juhásza.Príhovor Ing. Juhásza.

O výborný guláš sa postarala osádka PD Liptovské Revúce.O výborný guláš sa postarala osádka PD Liptovské Revúce.

Príhovor predsedu.Príhovor predsedu.
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Predvádzanie.Predvádzanie.

Predvádzanie kozičiek.Predvádzanie kozičiek.

Šampión cap.Šampión cap.

Jarky ocenené Zlatým kosákom, plemeno berrichone du cher.Jarky ocenené Zlatým kosákom, plemeno berrichone du cher.
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Šampión výstavy.Šampión výstavy.

Šampión v čiapke.Šampión v čiapke.



AGROKOMPLEX 2018

Odborný komentár.Odborný komentár.
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VEDA A VÝSKUM

Ing. Martin Hošek, Ph.D.
www.ovcehosek.cz

Sám se touto problematikou zabývám té-
měř patnáct let. Za tu dobu vím kdy, kde a jak 
skenovat, ale s přístroji, které jsem měl dosud 
k dispozici, to stačilo pouze na určení holé 
březosti, případně na orientační určení jejího 
stáří. Při pokusech o spolehlivé určení počtu 
plodů v děloze jsme vždy naráželi na omeze-
nou zobrazovací schopnost ultrazvuků, které 
jsme měli k dispozici. Když to zjednoduším, 
jestli je ovce/koza jalová se dá určit i klackem 
se spolehlivostí 99% (tzv. metoda palpační ty-
če, zaváděná do rekta, u nás otestoval a zavedl 
p. prof. Horák v sedmdesátých letech), jestli 
je v děloze jedináček poznáme jakýmkoliv ul-
trazvukem se spolehlivostí vyšší než 90%, ale 
potom už nic. Jestli má ovečka v sobě dvojčata 
nebo trojčata nerozlišíme a spolehlivost klesá 
na 60-70%. A to je slabé a k ničemu.

Jak se dostat k relevantní informaci o poč-
tu plodů v děloze nám před dvěma lety před-
nášel host z Anglie Crispin „Wally“ Chantler. 
V české odborné literatuře se totiž o skenování 
březostí ovcí zmiňují Grygar a Kudláč (1997), 
kdy uvádějí důvod, proč chtějí farmáři skeno-
vat, uvádějí dosahovanou spolehlivost výsled-
ku i hodinovou produktivitu, ale neříkají, čím 
toho lze dosáhnout, tj. jakým ultrazvukovým 
přístrojem nebo sondou. To nám prozradil na 
několika snímcích až Wally. Sám převzal „živ-
nost“ po svém otci, který byl před 35 lety prů-
kopníkem v tomto sektoru ovčáckého byznysu 
a je držitelem „seniorského“ rekordu ve skeno-
vání, kdy za 7,5 hodiny vyšetřil 5000 ovcí!

Anglosaský svět pracuje při skenování té-
měř výhradně s ultrazvuky od skotské f irmy 
BCF Technology. Konkrétně s nejnovějším mo-
delem ultrazvuku Ovi-scan 6. Hlavní předností 
tohoto přístroje je speciálně zkonstruovaná 
hliníková axiální sektorová sonda, která pra-
cuje s úhlem obrazu 170°. To je o 30 až 40° ví-
ce, než nabízí konkurence, a umožňuje to ske-
nujícímu vidět celou situaci v děloze současně. 
Tím to zrychluje vyšetření a i spolehlivost 
určení počtu plodů v děloze s produktivitou 
okolo 100 - 200 zvířat za hodinu a s přesností 
vyšetření 97-98%!!! Na ostrovech takto kaž-
doročně skenují několik milionů bahnic, na 
Novém Zélandu 20 milionů!

Řeknete si no dobře, ale co s takovou infor-
mací? A znovu ten stres zvířat, ta práce s chy-

táním a chystáním, uprostřed zimy, brrr. No 
všechno!

Úplná revoluce by se mohla udělat ne ve 
skenování, ale ve využití té zásadní informace, 
jestli je ovce jalová či březí, respektive kolik 
pro nás v sobě nosí jehňátek. Vycházejme z to-
ho, že plody 60% své porodní váhy přirostou 
v posledním měsíci březosti. Kdo máte jen tro-
chu pozorovací talent, tak to na nich vidíte, že 
skoro skočí do jeslí, balíků, krmných zařízení, 
žerou a nechtějí odtud vylézt. Dokázat zvířata 
dobře připravit na bahnění a laktaci je vcelku 
umění a myslím, že v něm máme stále obrovské 
rezervy.

V čem spočívají. Zejména v rozdílných ná-
rocích březích ovcí s různým počtem plodů 
v děloze na koncentraci energie a dusíkatých 
látek v krmné dávce, minerální výživu nevy-
jímaje. Pokud je krmíme všechny stejně, na-
př. na „dvojčata“, snadno se nám přihodí, že ty 
jalové zbytečně užírají drahou krmnou dávku 
všem ostatním. Březí jedináčkové ovce nám 
utěšeně tloustnou, plod v nich intenzivně ros-
te a je s ním problém při bahnění a v následné 
poporodní péči. Dvojčatové ovce krmíme stan-
dardně, bahníme bezproblémově, s minimální 
následnou péčí. Ale taková výživa nedostačuje 
ovcím s trojčaty nebo i vícečetnými vrhy. Tyto 
ovce mají malá, neduživá jehňata, o která ná-
sledně často přijdeme, přestože jsme do ovcí 
náklady vložili. Souvisí to i s tím, že větší dělo-
ha s více plody zabírá více místa v břišní du-
tině, kde je méně místa na bachor, ten je utla-
čován, zmenšuje se a nestačí uspokojit potřeby 
bahnice. U některých zvířat dokonce klesá chuť 
k žrádlu a příjem krmiva klesá!

Celý ovčácký vyspělý svět proto řeší skeno-
vání jakožto základní faktor úspěšného mana-
gementu chovu častěji, než jaké např. plemeno 
zvolit, jaký systém chovu zvolit apod. Skeno-
vat lze ve všech systémech a všechna zvířata, 
podstatná je totiž výsledná informace a jak s ní 
dokáže ovčák dál pracovat ve prospěch svůj 
i svého stáda. Pokud mu není totiž jeho chova-
telský a ekonomický výsledek lhostejný, snaží 
se o maximum možného s minimem nákladů. 
Optimální čas pro skenování je mezi 70 – 90 
dnem březosti. Nad 100 dní již nelze spočítat 
plody, protože se překrývají a pod 40 dnů jsou 
špatně vidět a dělá se mnoho bahnic s nejas-
ným výsledkem – otazníkem.

Co to znamená? Skenování nám umožní jed-
noznačnou eliminaci jalových zvířat mimo stá-

do, aby neužírala drahou krmnou dávku a ne-
čekalo se na ně zbytečně s bahněním. Prodáme 
je, znovu připustíme (mimosezónně) apod.

Jedináčkové ovce se měsíc, měsíc a půl před 
bahněním krmí adekvátně např. jen dobrým 
senem, nebo senáží, s malým přídavkem jádra, 
aby se plody nevyvíjely příliš rychle, ale přitom 
byl bachor s mléčnou žlázou připraven na lak-
taci po obahnění.

Dvojčatové ovce dostávají kvalitní bílkovin-
né – jetelotravní senáže, případně i siláž řízko-
vou, kukuřičnou aj. Přídavkem jádra zajistíme 
růst plodů a zamezíme vzniku ketózy, který by 
hrozil, pokud by musela bahnice začít odbou-
rávat své tukové rezervy na uspokojení ener-
getických potřeb. Z dvojčat si potom vybíráme 
většinu jehnic k dalšímu chovu, v každé další 
generaci nám mohou přidávat 2 – 4% plodnos-
ti „zadarmo“.

O trojčatové ovce je pečováno téměř indi-
viduálně, téměř vždy s přídavkem jádra, ener-
getických bloků apod., aby donosily, porodily, 
kvalitním mlezivem napojily a nejlépe i odcho-
valy svoje tři jehňata.

O následné péči o takto roztříděné ovce 
hovořil již vzpomínaný Wally. Ovce s jedináčky 
anglický, velšský nebo skotský farmář vyžene 
na chudší horskou pastvinu, dvojčatovou pase 
na standardní kvalitní pastvině a ty s trojčaty 
má na kvalitní pastvě s příkrmem někde u do-
mu, dohlíží na ně a těší se, že mu za vloženou 
práci přivedou na 120denní vážení tři pěkná 
jehňata. Podobně znám příklad z novozéland-
ské farmy se 7000 ks bahnic romney. Jen 500 
ovcí mívá skenováno trojčata, dokud nezačali 
skenovat, o většinu těchto jehňat farmář při 
venkovním bahnění přišel. Co skenují a bahni-
ce si vytřídí a dají na bahnění bokem a počáteč-
ní odchov u těchto jehňat s matkami realizují 
ve fóliovníku, 1500 odchovaných a prodaných 
jehňat nejen že zaplatí skenování, ale znamená 
pro ně zisk navíc.

Vedle určení počtu plodů lze poznat na ul-
trazvuku orientačně i stáří plodu. To má smysl 
u stád připouštěných harémově, skupinově 
nebo na volno. Bahnice se dají potom rozdělit 
na ty, které se budou bahnit během prvních tří 
týdnů, protože zabřezly během prvního říjové-
ho cyklu a ostatní, zabřezlé v dalších cyklech. 
Běžně v prvním cyklu zabřezává 85 – 90% bah-
nic, v druhém zbylých 10 – 15%. Pokud máme 
tyto později zabřezlé bahnice vyselektované, 
začínáme s přípravou na porody později, ne-
musíme je tolik intenzivně sledovat, ušetříme 
jak za jádro, tak na pracovních nákladech. Po-
kud připouštíme déle, má tato informace ještě 
větší význam.

K tomuto základnímu rozlišení ovcí na sku-
piny dle počtu plodů, případně jestli se budou 
bahnit v prvním bloku, či jestli zabřezly později 
a dle různých nároků na výživu přistupují ještě 
další důvody, proč do toho investovat trochu té 

Detekce gravidity, zjištění nebo také skenování březostí. Žádná novinka, všichni ovčáci 
o tom přeci ví, všichni to už někdy viděli, ale skoro nikdo to samozřejmě nedělá. Tolik práce je 
s tím, těch peněz co by to stálo, a to pro nás není, a ten stres u zvířat, fuj, raději žijme v bla-
žené nevědomosti, vždyť když je polovina ovcí jalových, aspoň se při bahnění toliko nenadře-
me, že! Tak takové argumenty slyším často od některých „chovatelů“, kteří nechápou, nebo 
nechtějí pochopit, co by jim skenování mohlo přinést. Naštěstí si řada slovenských chovatelů 
přínosy skenování uvědomuje, a proto ho řadu let provádí. Pojďme si skenování a jeho přínosy 
představit, ať máme argumenty a můžeme o tom smysluplně diskutovat.

Detekce gravidity ovcí ano či ne?
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MLIEKÁRENSTVO

Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina

Vo svete je chov kôz rozšírenejší ako chov 
oviec a z celkového vyprodukovaného mlie-
ka tvorí vyše 2 % podiel. Najviac kôz sa cho-
vá v Ázii a to najmä v Turecku, v Afrike je to 
najmä na juhu Sahary, ale významnou mierou 
prispievajú aj mnohé štáty v Európe. Už aj 
u našich susedov v Českej republike je vidieť, 
že sa tam významnou mierou rozmáha chov 
kôz a s tým spojené aj kozie mliekarstvo. 
Počty kôz i množstvo vyprodukovaného mlie-
ka na Slovensku sú iba orientačné, nakoľko 
mnohí chovatelia s malým počtom zvierat nie 
sú evidovaní a mlieko využívajú iba na vlastnú 
spotrebu.

Všeobecné odlišnosti kozieho mlieka
Kozie mlieko v základnom zložení nemá ta-

kú vysokú sušinu ako má ovčie mlieko a svojim 
zložením je podobné mlieku kravskému. V zlo-
žení kozieho mlieka sú však pomerne veľké 
rozdiely medzi plemenami, individuálnymi 
zvieratami a k značným zmenám dochádza aj 
v priebehu laktácie.

Voči kravskému mlieku sú v zložení kozieho 
mlieka určité rozdiely, ktoré ho predurčujú k vy-
užitiu v humánnej výžive na špeciálne účely:

• kozie mlieko má ľahšie stráviteľný tuk 
a bielkoviny ako mlieko kravské, čo má vý-
znam vo výžive detí a tiež chorých a rekon-
valescentov,

• kozie mlieko môže nahradiť mlieko kravské 
u ľudí alergických na toto mlieko,

• preukazné rozdiely medzi kozím a krav-
ským mliekom sú v zložení a štruktúre tuku; 
Priemerná veľkosť tukových guľôčok kozie-
ho mlieka je okolo 2 mikrometre, zatiaľ čo 
v kravskom tuku je priemerná veľkosť 2,5 až 
3,5 mikrometrov. Kozie mlieko má vyšší ob-
sah mastných kyselín s krátkym reťazcom, 
čo sa dáva do súvisu so špecifickou chut-
nosťou kozieho mlieka,

• bielkovinové zloženie kozieho a kravského 
mlieka je podobné; Hoci typický α s1 kazeín 

kravského mlieka je v kozom mlieku neprí-
tomný a tvorba kazínovej syreniny je preto 
rozdielna. Kozie mlieko pri koagulácii for-
muje jemnejšie vločky a rýchlejšie ako krav-
ské mlieko,

• kozie mlieko má väčšie množstvo vitamínu 
A ako kravské mlieko; Neobsahuje karotén, 
preto je výrazne belšej farby. Má tiež vyšší 
obsah vitamínu B2, hlavne riboflavínu a aj 
vyšší obsah niacínu,

• z minerálnych látok kozie mlieko obsahuje 
viac Ca, K, Mg, P, Cl, ale má menej Na, Fe, 
S, Zn a Mo.

Význam kozieho mlieka vo výžive
V bežnej literatúre sa najčastejšie spomí-

najú nasledovné pozitívne vlastnosti kozieho 
mlieka:
• na nervovú sústavu, jeho pravidelná kon-

zumácia vedie k zníženiu nervozity, stresov 
a pomáha aj pri migrénach,

• kozí tuk priaznivo pôsobí pri kĺbových ocho-
reniach,

• zlepšuje imunitný systém, celkovú kondí-
ciu,

• pozitívne pôsobí pri astmatických ochore-

V minulosti aj u nás nebolo v dedine rodiny, ktorá by nechovala kozu. Hovorilo sa im tiež 
kravy chudoby. Chov kôz mal pri tom veľký význam nielen z hľadiska ekonomického prínosu, 
ale aj z hľadiska zdravia. Boli a aj sú prípady keď kozie mlieko zachránilo celú rodinu od hladu 
a vďaka koziemu mlieku koza prinavrátila zdravie chorému človeku. V poslednom čase sa zno-
va začína aj u nás stále viac hovoriť o kozom mlieku a zdôrazňuje sa jeho prínos. Je to spôsobe-
né najmä jedinečným zložením a vlastnosťami mlieka a výrobkov z neho. Zo svetových výsku-
mov skutočne vyplýva, že kozie mlieko pozitívne pôsobí na ľudský organizmus a pomáha liečiť 
mnohé i civilizačné choroby dnešnej doby.

Prínos kozieho mliekarstva pre výživu 
a zdravie ľudí

námahy. Podvyživené (množstevně i živinově) 
ovce totiž mohou:
• produkovat málo a nekvalitního mleziva
• špatně spouštět mlezivo
• mít nižší vrchol laktace a nižší celkovou pro-

dukci mléka za laktaci
• jejich jehňata mívají nižší porodní hmot-

nost
• mít slaběji rozvinutý mateřský pud
• oslabenou tvorbu pouta jehně-matka
• mít častěji metabolické poruchy (zejména 

ketóza, karence minerálních látek aj.)
• To vše samozřejmě vede k nižšímu přežívání 

jehňat a nižším hmotnostem při odstavu 

a následně našim ekonomickým ztrátám, 
o vlivu špatné přípravy na porod na celou 
laktaci ani nemluvě.
Dost bylo teorie, pojďme do praxe. Ul-

trazvuk Ovi-scan je již nyní k dispozici českým 
i slovenským ovčákům druhým rokem. Ovce 
detekujeme nejlépe ve vlastní f ixační kleci, 
případně v dojírně, naháněcích uličkách apod. 
V kleci jsou výsledky vyšetření na počet plodů 
přesnější. Optimální čas pro skenování je me-
zi 70 – 90 dnem březosti. Nad 100 dní již nel-
ze spočítat plody, protože se překrývají a pod 
40 dnů jsou špatně vidět a dělá se mnoho bah-
nic s nejasným výsledkem – otazníkem (jalo-

vá/březí=?). Pro manipulaci s ovcemi a práci 
s velkými stády je potřeba tří až čtyř pomoc-
níků, naše dosavadní malé slovenské rekordy 
jsou 600 bahnic vyšetřených na počet plodů za 
6 hodin práce nebo 330 jehnic pouze na březo-
st za necelé 2 hodiny práce.

Všem zájemcům o precizní vyšetření březostí 
s určením, kolik ovce nosí jehňat a jak je potře-
ba je následně ošetřovat, jsme k dispozici. A to 
jak při vyšetřování blížícího se mimosezónního 
připouštění, tak i v hlavní (podzimní) sezónně.

Pojďme společně za plným využitím poten-
ciálu našich zvířat.

Literatura je k dispozici u autora.

Súčasný predpokladaný stav oviec a kôz a produkcia ich mlieka v tis. ton v Európe

Krajina
Počet oviec 

v tis. ks

Počet kôz 

v tis. ks

Ovčie mlieko 

v tis. ton

Kozie mlieko 

v tis. ton

Francúzsko
Grécko
Taliansko
Portugalsko
Španielsko
Bulharsko
Rumunsko
Slovensko

1.626,0
6.396,0
5.826,0
587,1

2.660,2
1.728,4
7.446,9
234,0

924,8
4.144,8
360,1
114,9

1.622,4
900,0
678,0
29,5

243
670
850
98

306
100
348
10

460
910
150
42

350
215

1,2
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niach kože,
• pri ochoreniach tráviaceho traktu a pridru-

žených orgánov (pečeň, slinivka)- má zá-
saditejší charakter a vyššiu neutralizačnú 
kapacitu,

• ako prevencia nádorových chorôb - bolo 
spozorované, že organizmus kozy je schop-
ný vytvárať si účinné protilátky a nikdy neo-
chorie na rakovinu,

• sú známe prípady ľudí s ochorením na TBC. 
ktorí sa celkom vyliečili po diéte, v ktorej 
bolo zaradené kozie mlieko,

• skúsenosti s využitím kozieho mlieka v det-
skej výžive boli získané v Českej republike, 
keď v spolupráci s veterinárnymi lekármi, 
Zväzom chovateľov kôz a detskými lekármi 
bola vypracovaná podrobná metodika po-
dávania kozieho mlieka deťom alergických 
na kravské mlieko,

• kozie mliečne výrobky a zvlášť syry majú vy-
sokú nutričnú hodnotu; Majú vhodný pomer 
bielkovinovej a kalorickej frakcie a vhodný 
obsah i pomer väčšiny minerálnych látok,

• variácie v zastúpení mastných kyselín v tu-
ku spôsobujú rozdiely v chutnosti zvlášť 
u syrov.

Spracovanie kozieho mlieka na Slovensku
Kozie mlieko sa dlhé roky u nás využívalo 

iba na kuchynské spracovanie v domácnosti 
a mnhí sme boli vychovaní na kozom mlieku. 
S výskytom rôznych onemocnení spotrebite-
lia čiastočne si odvykli od kozieho mlieka i od 
kozích výrobkov. Až na základe výsledkov vý-
skumu o výnimočných vlastnostiach kozieho 
mlieka sa verejnosť znova začala čoraz viac za-
ujímať o konzumáciu kozieho mlieka a taktiež 
to využili i naši chovatelia kôz.

Výskumom zloženia a overenia špecifických 
vlastností kozieho mlieka sa u nás sa spolu 
s našími odborníkmi na výživu zapodieval aj 
Ing. Vladimír Boroš, PhD., z Výskumného ústa-
vu mliekarenského v Žiline. Tiež jeho poznatky 
významne prispeli k lepšiemu poznaniu výni-
močného zloženia kozieho mlieka a pomohol 

tým aj k rozšíreniu chovu kôz. Koncom 80 tych 
rokov sa na Slovensku začali budovať i mlie-
karenské závody na priemyslové spracovanie 
kozieho mlieka a to najmä na mäkké a plesňo-
vé syry. Na propagáciu a na rozšírenie spraco-
vania kozieho mlieka uskutočnil VÚM v Žiline 
viaceré školenia, ale aj mnohí chovatelia ako 
bola pani Ľubka Kozubová, v Pezinku uspo-
riadali viaceré školenia s Ing. Karolom Heria-
nom, CSc. o možnostiach spracovania kozieho 
mlkieka, a účinne pomáhal aj Zväz chovateľov 
oviec a kôz.

Pri spracovaní kozieho mlieka na mliečne 
výrobky platia tie isté legislatívne požiadavky 
ako na ovčie mlieko, avšak s tým rozdielom, že 
kozie mlieko je povinnosť tepelne ošetriť, t.j. 

Porovnanie základného zloženia kozieho a kravského mlieka

Sledované hodnoty Kozie mlieko Kravské mlieko

Sušina %
Tuk %
Bielkoviny celkové %
Bielkoviny rozpustné %
Beztuková sušina %
Laktóza %
Popoloviny %
Hustota g/cm3
Titračná kyslosť (SH)
pH

13,24
4,25
3,38
0,60
8,94
4,78

0,707
1,0287

6,90
6,56

12,98
3,90
3,39
0,64
8,82
4,90

0,663
1,0279

6,74
6,64
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pasterizovať. Iba pri dlho zrejúcich syrov (nad 
3 mesiace) táto podmienka, za predpokladu 
dobrej kvality mlieka neplatí. Z kozieho mlieka 
je možno prakticky vyrábať všetky druhy mlieč-
nych výrobkov.

V súčasnosti je na Slovensku už viacero 
malých mliekarní i drobných spracovateľov ko-
zieho mlieka. V malom množstve sa z kozieho 
mlieka vyrába nielen konzumné mlieko, ale aj 
kyslomliečne výrobky a mäkké, čerstvé syry. 
Veľmi dobre ide na odbyt samotné kozie mlie-
ko, ale aj jogurtové mlieka, jemné kozie tva-
rohy, jemné parené syry a aj ochutené čerstvé 
i zrejúce kozie syry. Viacerí výrobcovia začali 
vyrábať aj kozie zrejúce syry a mliekareň na Ko-
zom vršku už niekoľko rokov za sebou získala 
za svoje vynikajúce vyzreté kozie syry aj naj-
vyššie ocenenia na svetových prehliadkach sy-
rov v Anglicku. Popri využívaní kozieho mlieka 
veľmi sa rozbehla i aplikácia kozieho kolostra 
do kozmetických výrobkov.

Napriek vynikajúcemu zloženiu kozieho 
mlieka a jeho pozitívnych vlastností na zdravie 
ľudí je stále spotreba kozieho mlieka i kozích 
špecialít vrátane kozieho mäsa na Slovensku 
veľmi nízka. Je to iba cca 1,0 kg kozieho mlie-
ka na osobu a rok, čo je v porovnaní so štátmi 
EÚ tri a viac krát menej. Pritom na Slovensku 
je v súčasnosti evidovaných cca 180 000 ha lúk 
a pasienkov, ktoré sa nevyužívajú a sú pritom 
vhodné na chov malých prežúvavcov vrátane 
kôz. Z hľadiska krajinotvorby a životného pro-
stredia to predstavuje problém, lebo tieto pa-
sienky postupne zarastajú náletom nekultúr-
nych lesných drevín. Ukazuje sa preto potreba 
postupného návratu poľnohospodárskych akti-
vít do týchto oblastí a ako najvhodnejší sa uka-
zuje práve chov oviec a kôz.

Je veľmi chvályhodné, že v posledných ro-
koch sa aj naši chovatelia kôz viac angažujú pri 
propagácii chovu kôz a i pri konzumácii kozích 
výrobkov. V poslednom čase to bol najmä vyni-
kajúci „Prvý kozí festival na Slovensku“ v Jáno-
vej Lehote, ktorý usporiadala Viera Bahnová 
z Farmy B+B, v spolupráci s obcou Jánová Le-
hota a i zo ZCHOK. Tu sa stretli mnohí chova-
telia a v krásnom prostredí pri dobrom kultúr-
nom programe si vymieňali svoje skúsenosti 
a nadväzovali nové pracovné kontakty. Okrem 
ukážok rôznych plemien kôz a rôznych tradič-
ných remesiel sa tam predvádzali aj špecialít 
z kozieho mlieka, ktoré propagoval Jaro Žídek. 
S informáciou o chove kôz vystúpil Ing. Pavol 
Gúgľava zo ZCHOK a taktiež o účinkoch kozieho 
mlieka pre zdravie pohovoril aj Ing. Karol He-
rian. Takéto krásne podujatie navštívilo niekoľ-
ko stovák ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho oko-
lia a zažili tam pekné chvíle a pritom pomohli 
lepšej propagácii kozieho mliekarstva.

Aj keď to ide pomalšie, ukazuje sa, že chov 
kôz už zapustil aj u nás „hlboké korene“ a za-
čína sa stále rozširovať. Však popri chove oviec 
aj chov kôz má svoje spoločenské opodstatne-
nie, využíva naše prírodné podmienky, pomáha 
rozvoju vidieka a pritom ich mliečne výrobky 
významne prospievajú aj našemu zdraviu.
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Martina Staňová
OZ Chováme doma

Výstava zvierat bola doplnená o folklórne 
vystúpenia a ukážky remeselnej a ľudovo-ume-
leckej tvorby. V príjemnom prostredí skanzenu si 
tak na svoje prišli všetci návštevníci. Výstava nie 
je určená len odbornej verejnosti. Práve naopak. 
Cieľom organizátorov je propagovať naše národ-
né plemená koní, hovädzieho dobytka, oviec, 
kôz, králikov, holubov, husí, sliepok, včiel a psov 
širokej verejnosti.

„Teší ma, že tento rok mali zastúpenie všetky 
druhy zvierat, dokonca aj včely,“ dodáva František 
Staňo z OZ Chováme doma. Na výstave ste nena-
šli stovky zvierat v preplnených halách. Zámerom 
organizátorov je predstaviť zvieratá z každého 
druhu našich plemien. V niektorých prípadoch 

ste mohli vidieť všetky, v iných len vybrané ple-
mená. Slovenských plemien je totiž pomerne 
málo, rovnako ako aj chovateľov, ktorí ich cho-
vajú. „Chcem sa aj takto poďakovať všetkým cho-
vateľom, nadšencom, ktorí na výstavu poskytujú 
svoje zvieratá. Bez nich by sa nám to nepodarilo. 
Na druhej strane je nesmierna škoda, že niektoré 
kluby chovateľov našich národných plemien, i na-
priek potvrdeniu účasti, nevyužili možnosť pre-
zentácie svojich zvierat,“ hovorí František Staňo. 
Podujatie Chovateľský deň v skanzene populár-
nym spôsobom šíri osvetu o slovenských ple-
menách hospodárskych zvierat, aby tak vzbudil 
záujem o ich ďalší chov. „Je veľmi potešujúce, že 
tento náš projekt povzbudí každý rok ďalších cho-
vateľov i vystavovateľov“, dodáva.

Zvieratá vo Vychylovke vystavovali chovatelia 
a majitelia fariem z blízkych, ale aj vzdialených 

regiónov Slovenska. Ich účasť podporili chova-
teľské organizácie, v ktorých sa združujú - Zväz 
chovateľov koní Slovenska, Zväz chovateľov 
pinzgauského dobytka, Zväz chovateľov sloven-
ského strakatého dobytka, Zväz chovateľov oviec 
a kôz na Slovensku, Slovenský zväz chovateľov, 
Slovenský zväz včelárov a Klub chovateľov česko-
slovenského vlčiaka.

Návštevníci mohli vidieť aj iné, ako slovenské 
plemená. Vďaka projektu Náučný gazdovský dvor 
malo svoje zastúpenie aj plemeno mini kravičiek 
dexter. Sliepky marans vystavoval Marans-Club 
Slovensko. Deti sa mohli previezť na koni alebo 
kravičke. Na trenažéri dojenia si vyskúšali, ako sa 
dojí krava.

Prezentačnú výstavu sprevádzal aj kultúrny 
program, ktorý otvorila Vlasta Mudríková. Na-
sledovala folklórna skupina Ozvena z Čierneho 
a ľudová hudobná skupina Capkovci zo Skalitého.

Podľa F. Staňa prezentáciou našich národ-
ných plemien v prostredí pôvodnej dediny je ešte 

Chovateľský deň v skanzene
Národná prezentačná výstava slovenských 
plemien hospodárskych zvierat

V nedeľu, 15. júla, sa v skanzene Vychylovka, Nová Bystrica konal už tretí ročník podujatia 
Chovateľský deň v skanzene – národnej prezentačnej výstavy slovenských plemien hospodár-
skych zvierat a psov.

Z ČINNOSTI ZVÄZU

(pokračovanie na 33. strane)
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viac zvýraznený ich význam ako jedného zo zák-
ladných kameňov nášho kultúrneho dedičstva. 
To vo veľkej miere pomáha uvedomovať si našu 
jedinečnú entitu v priestore Európskej únie.

Chovateľský deň v skanzene organizovalo ob-

čianske združenie OZ Chováme doma, Zväz cho-
vateľov oviec a kôz na Slovensku a Kysucké mú-
zeum v Čadci. Podujatie sa konalo pod záštitou 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR a pod záštitou predsedníčky Žilinského samo-
správneho kraja.

Cieľom občianskeho združenia OZ Chováme 
doma je šíriť osvetu, propagovať a podporovať 
chov hospodárskych zvierat, tradičné poľnohos-
podárstvo, ľudové zvyky a tradície a pozitívny 
vzťah k prírode a životnému prostrediu.

Viac informácií na www.chovamedoma.sk

(dokončenie z 30. strany)



Ing. Slavomír Reľovský
ZCHOK na Slovensku-družstvo

Na trhu predvádzali zvieratá 
Ing. Struckelová a Ing. Čerev-
ka. Capky hodnotila ko misia: 
Ing. Slavomír Reľovský-pred-
seda, MVDr. Valerián Kvokačka, 
Ing. František Bujňák. Celkom 
bolo predvedených šesť capkov. 
Komisia veľmi pozitívne hodnotila 
ich kvalitu a pripravenosť. O mi-
moriadne vysokej kvalite všetkých 
hodnotených capkov svedčí aj 
fakt, že výber šampióna bol veľmi 
náročný. Po zhodnotení všetkých 
kritérií sa šampiónom nákupného 
trhu stal plemenný capko chova-
teľky Ing. Daniely Struckelovej. 
Tento capko narodený ešte len 
v januári 2018 mal na nákupnom 
trhu hmotnosť 48 kg!!! Skutoč-
ne výnimočné zviera, s výraznými 
plemennými znakmi plemena. 

Chovateľke srdečne blahoželáme. 
Ani ostatné capky však za šampió-
nom nezaostávali.

Je na zamyslenie, že napriek 
tomu, že počet kôz registrovaných 
v CEHZ posledné roky stúpa, počet 
capkov zaradených na nákupných 
trhoch do plemenitby ostáva na 
približne rovnako nízkych číslach. 
Je zarážajúce, že niektorým cho-
vateľom kôz musíme vysvetľovať 
a obhajovať význam použitia kva-
litného prevereného plemenníka 
v chove. práve ten je nositeľom 
tých najlepších genetických infor-
mácií v chove na mnohé roky.

Nákupný trh na plemenné capky v Kamenici
Farma Kamenica sa okrem tradičného miesta stretávania chovateľov oviec stala aj tradičným miestom, kde 

sa stretávajú tí najlepší chovatelia kôz. A je to nie len z dôvodu konania kurzov na spracovanie mlieka. Dňa 28. 
augusta na tejto farme prebehol ďalší ročník nákupného trhu na plemenné capky. Obvykle sa na tomto trhu hod-
notia najmä capky chovateľov z východných okresov Slovenska, tentokrát tu však zavítal aj chovateľ z Liptova.

PODUJATIA
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Ing. Július Šutý
ZCHOK na Slovensku-družstvo

Dňa 22. 8. 2018 sa v priestoroch tržnice 
Poľnohospodárskeho družstva Liptovské Re-
vúce konal nákupný trh na plemenné barany 
do 1 roku veku plemien lacaune a východofríz-
ske. Predseda Výberovej komisie pre chov 
oviec a kôz pri Ministerstve pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky meno-
val na hodnotenie baranov komisiu v zlože-
ní: predseda - Ing. Daniel Hrežík (MPRV SR), 
členovia - Ing. Ivan Pavlík, PhD. (NPPC VÚŽV 
Nitra), Ing. Kamil Šulko (PSSR š.p.) Ing. Ľu-
bomír Porubiak (RD Klenovec), MVDr. Valerián 
Kvokačka(RVPS Prešov). Za zapisovateľov boli 

menovaní Ing. Pavol Gúg-
ľava (ZCHOK), Ing. Kamil 
Šulko (PSSR š.p.). Priebeh 
nákupného trhu bol bez-
problémový. Komisia pra-
covala podľa stanoveného 
časového harmonogramu. 
Po skončení hodnotenia 
hodnotiaca komisia vyhlá-
sila víťaza nákupného tr-
hu. Stal sa ním plemenný 
baran plemena lacaune, 
číslo katalógu 19, CEHZ SK 
2899286, línia Lajka cho-
vateľa Ing. Peter Bernát, 
Belá-Dulice.

Vyhodnotenie nákupného trhu na plemenné 
barany v Liptovských Revúcach

PODUJATIA
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Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina

Ku koncu vlády Márie Terézie a hlavne za vlá-
dy Jozefa II. vznikali aj na iných univerzitách 
tzv. stolice kameralistiky. Neskôr sa poľnohos-
podárstvo prednášalo i v kňazských seminároch 
a až potom vznikali špeciálne poľnohospodárske 
školy. Tu je potrebné spomenúť Samuela Tešedí-
ka, ktorý v r. 1779 založil v Sarvaši svoj Hospo-
dársko-priemyslový ústav, kde na vlastné nákla-
dy učil mladých študentov hospodáriť. V polovici 
deväťdesiatich rokov osemnásteho storočia sa 
Tešedíkov ústav dostal do krízy pre nedostatok 
peňazí a tak v r. 1806 zanikol. Jeho reformné 
snahy však nezanikli. Sám sa stal hlavným po-
radcom grófa Juraja Festeticha, ktorý v r. 1798 
založil v Kestiheli Georgicon – prvú vysokú školu 
poľnohospodársku na svete.

V r. 1783 v Holiči bola založená na cisársko 
- kráľovských majetkoch stavovská ovčiarska 
škola a to najmä pre zemepánov. Vyplynulo to zo 
snahy Márie Terézie zavádzať a rozširovať chov 
jemnovlnných oviec v Rakúsko – Uhorsku, ktoré 
sa sem doviezli zo Španielska. Táto škola mala 
iniciovať šľachtu na chov týchto zvierat a napo-
môcť rozvoju manufaktúrnej výroby súkna.

Uhorská akadémia v Starhrade - 
Magyaróvári
Veľmi významným vzdelávacím ústavom bola 

Uhorská akadémia v Starhrade – Magyaróvári, 
ktorú v r. 1818 založil arcivojvoda Karol ako sú-
kromný ústav. Po revolučných rokoch v r. 1850 
tento ústav sa stal štátnym. Jeho správcom sa 
stal veľmi uznávaný pán Popst z Hohenheimu. 
Vyučovať sa začalo 1. XI. 1850 a to v priestoroch 
hradu arcivojvodu Karola.

K praktickému vyučovaniu slúžil vzorne vy-
budovaný poľnohospodársky majetok o výmere 
350 kat. jutár, ovocinárske a zeleninové záhony 
a popri tom aj farma s dobytkom. Bolo tam mož-
né učiť sa obrábať role, zavlažovať lúky, vysúšať 
močiare, obrábať vinohrady, ovocné sady a tiež 
ako sa dajú tieto plodiny spracovať na potravi-
ny, na pivo a tiež ako sa dá spracovať mlieko. 
Prednášky boli v nemeckom jazyku. Štúdium bo-
lo rozvrhnuté na dva roky. Žiak mal platiť v pr-
vom roku školné 80 zlatých a v druhom roku 40 

zlatých. Ubytovanie a stravovanie si žiaci tiež 
platili sami. Chudobnejší žiaci dostávali však 
podporu.

V r. 1868 bolo na škole zapísaných 68 žiakov 
a pritom tam prednášalo až 22 profesorov. Po 
zavedení maďarského jazyka uhorskou vládou 
podstatná časť profesorov zo školy odišla. Po-
stupne sa však vyškolili aj profesori, ktorí učili 
v maďarskom jazyku.

Pri ústave bola zriadená aj skúšobná stanica 
na skúšanie poľnohospodárskych a živočíšnych 
výrobkov. Okrem koní, dojných kráv, tam chova-
li aj ovce a to plemeno na vlnu od grófa Walisa 
a plemeno oviec chovaných na mäso zo statku 
grófa Magnusa. V Uhorsku bola táto škola pova-
žovaná za vysokú školu. Pre nás bola táto škola 
zaujímavá preto, že tu študovalo veľa sloven-
ských poslucháčov.

Ďalšie poľnohospodárske školy na našom 
území
V r. 1875 bola v Košiciach zriadená maďarská 

hospodárska škola trojročná. Neskôr, v r. 1906 
bola premenovaná na Kráľovskú akadémiu. Táto 
škola bola zameraná podobne ako škola v Magya-
róvári. Po prvej svetovej vojne bola táto škola už 
ako štvorročná vyššia poľnohospodárska škola.

Táto škola mala osobitný význam zvlášť pre 
slovenské ovčiarstvo. Už v osemdesiatych ro-
koch 19. storočia sa tu experimentovalo s kríže-
ním slovenskej valašky s nemeckým plemenom 
Texel za účelom zlepšenia kvality ovčej vlny. Tie-
to plemenárske práce pokračovali až do tridsia-
tych rokoch minulého storočia.

Ešte predtým, v r. 1872 bola zriadená aj troj-
ročná kráľovsko – uhorská trojročná hospodárska 
škola v Liptovskom Hrádku. Poslaním tejto školy 
bolo „poučovanie synov menších majiteľov pôdy 
z vidieka k racionálnemu usporiadaniu a sprá-
vaniu ich majetkov, lebo k vychovávaniu k cieľu 
tomuto súcich a upotrebiteľných dozorcov a pra-
covníkov na väčších majetkoch“. Počet žiakov bol 
8 – 10. Podmienky prijatia boli : znalosť písania, 
čítania a počítania a to v reči slovenskej, dobré 
správanie, dosiahnutie 16 rokov, dobrý vzrast 
a zdravotný stav a potvrdenie o majetnosti rodi-
čov. Bývanie a stravovanie bolo zadarmo. Tu sa 
vyučovalo poľnohospodárstvo, chov hospodár-
skych zvierat, záhradníctvo a ovocinárstvo.

Koncom sedemdesiatych rokov 19. storočia 
bol tam zavedený už maďarský jazyk a škola bola 
zmenená na maďarskú lesnícku školu.

V r. 1878 publikoval Uhorský úradný vestník 
oznam, že majiteľ rožného statku na Holiach 
pri meste Marmaroška sihoť zakladá spolkovú 
syráreň pod vedením skúseného švajčiarskeho 
syrára. Z toho dôvodu sa doporučuje gazdom zo 
širokého okolia, aby tam poslali svojich synov na 
školenie na výrobu švajčiarskych syrov. Bývanie 
a vyučovanie bolo bezplatné.

V r. 1902 bola zriadená nižšia roľnícka škola 
v Brezne, ktorá bola neskôr zameraná na dobyt-
kársku školu. Podobná škola bola aj v Sabinove. 
Obe tieto školy mali zriadené tzv. statkové mlie-
karne, kde sa učilo mlieko aj spracovať a robili 
tam i praktickú výrobu mliečnych výrobkov.

Mliekarská škola v Oravskom Podzámku
Začiatky poľnohospodárskeho školstva 

v Oravskom Podzámku sa datujú od zriadenia 
prvej Poľnohospodárskej školy v r. 1913. Bolo 
veľmi zaujímavé, že vyučovacím jazykom bola 
slovenčina, pretože do roku 1918 sa všade na 
školách vyučovalo v maďarčine. V roku 1905 zví-
ťazila vo voľbách opozícia nad liberálnou vládou 
a v roku 1906 sa utvorila koaličná vláda, ktorá 
spôsobila mnohé zmeny aj v školskej politike. 
Z tohto obdobia sú veľmi známe maďarizačné zá-
kony Alberta Apponyiho, na základe ktorých sa 
na školách zaviedlo vyučovanie prevažne v ma-
ďarskom jazyku, čo zase narážalo na odpor všet-
kých ostatných národností Uhorska.

Poľnohospodárske školy na území terajšieho 
Slovenska, ktoré sa začali zakladať koncom 19. 
a začiatkom 20. storočia boli určené v prospech 
nemeckej a maďarskej šľachty, teda v prospech 
veľkostatkárov. Aj žiactvo bolo vyberané pria-
mo z týchto kruhov. Z týchto dôvodov bola táto 
škola pre deti maloroľníkov, najmä Slovákov, 
praktický neprístupná. Preto deti maloroľní-
kov, najmä Slovákov, ak na to mali prostriedky, 
odchádzali študovať do českých hospodárskych 
škôl. O ich umiestnenie sa staral buditeľ sloven-
ské roľníckeho ľudu Dr. Pavol Blaho. Preto zria-
denie Roľníckej školy s vyučovacím jazykom slo-
venským nebolo z lásky k slovenskému roľníkovi, 
ale preto, aby sa podarilo získať ďalšiu slovenskú 
inteligenciu pre odnárodňovacie ciele. Po skon-
čení prvej svetovej vojny v roku 1919 vyučovanie 
sa obnovuje pod názvom „Štátna odborná škola 
hospodárska“, ktorá v tejto podobe pracovala až 
do roku 1940, kedy bola premenovaná na „Štát-
nu odbornú hospodarsko - dobytkársku školu“. 
Táto trvala do roku 1949, kedy bola znova pre-
menovaná na Roľnícku školu, a táto bola potom 
zrušená v roku 1952. Miesto školy tu bolo zria-
dené Stredisko pracujúceho dorastu, ktoré však 
trvalo iba jeden rok. V roku 1953 bolo preme-

Počiatky slovenského poľnohospodárskeho 
a mliekarenského školstva

Počiatky slovenského poľnohospodárskeho školstva a aj mliekarstva možno nájsť už pri sa-
motnom rozvoji chovu kráv a oviec na našom území. S rozvojom chovu týchto dojných zvierat 
sem prichádzali aj skúsení chovatelia, ktorí dokázali ošetrovať zvieratá a spracovať aj mlieko. 
Školstvo však v stredoveku v celej Európe bolo zamerané najmä na humánne smery a hospo-
dárskej problematike sa nevenovalo. Až v r. 1727 pruský kráľ Fridrich Veľký založil prvú poľno-
hospodársku školu vo Franfurkte. Po jeho príklade sa potom zakladali podobné školy aj v ďal-
ších krajinách. V Rakúsku vznikla prvá poľnohospodárska škola vo Viedni v r. 1762 a v r. 1766 
i v Prahe. Táto škola sa pôvodne nazývala ako Stolica kameralistiky a až v r. 1812 bola nazvaná 
Vysoké učení české.

HISTÓRIA
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nované na „Pôdohospodársku učňovskú školu“ 
a táto hneď v roku 1954 bola nahradená: „Pôdo-
hospodárskou majstrovskou školou“, ktorá trva-
la do roku 1960.

Okrem tejto školy sa v Oravskom Podzámku - 
Širokej otvára aj Vyššia roľnícka škola stredného 
typu - presťahovaná z Martina - a ktorá v ok-
tóbri roku 1953 bola premenovaná na „Pôdo-
hospodársku technickú školu“, no ešte predtým 
v októbri 1952 bola zo Širokej premiestnená do 
domova mládeže v Oravskom Podzámku. V roku 
1960 bola premenovaná na Strednú poľnohos-
podársku technickú školu, ktorá trvala do roku 
1969, kedy zanikla a bola presunutá do Liptov-
ského Mikuláša. Ako vidieť názvy školy sa často 
menili, čo nepridávalo na kvalitu vyučovania, 
pretože časté zmeny prinášali so sebou aj zmenu 
vyučujúceho personálu.

Otvorenie Roľníckej školy v Oravskom Pod-
zámku - Širokej bolo 20. X. 1913. Je zachovaná 
aj nájomná zmluva uzatvorená medzi oravským 
panstvom a horno - uhorskou expozitúrou Mi-
nisterstva poľnohospodárstva. Škola mala škol-
ský majetok o výmere 370 katastrálnych jutár 
a žiaci sa regrútovali najmä z okolia Oravy, Tur-
ca, Liptova, Kysúc a Považia. V škole sa však od 
roku 1914 do roku 1919 nevyučovalo.

Vojnová doba zasiahla aj túto oblasť a škola 
obnovuje svoju činnosť v roku 1919, a preto nie-
koľko slov o období rokov 1919 - 1940. Po roku 
1918 za prvej Československej republiky dochá-
dza k reorganizácii poľnohospodárskeho škol-
stva prechádza pod Ministerstvo poľnohospo-
dárstva. Osnova vyučovania bola pripravená tak, 
aby absolventov vychovávali pre gazdovstva po 
stránke teoretickej tak aj po stránke praktickej. 
Keď 14. marca 1939 bol vyhlásený samostatný 
Slovenský štát, dostáva sa na školu výučba ne-
meckého jazyka a náboženstva. V roku 1940 bola 
škola premenovaná na „Štátnu odbornú hospo-
dársko - dobytkársku školu“. Od školského roka 
1940/41 tu bola pričlenená aj Štátna mliekarská 
škola. Ministerstvo poľnohospodárstva sloven-
ského štátu túto školu zorganizovalo podľa vzo-
ru českých mliekarenských škôl. Ukončené však 
boli iba 3. ročníky, pretože v praxi sa absolventi 
nemali kde uplatniť. Vidíme, že názvy školy sa aj 
v tomto období neustále menia.

Ako už bolo spomínané, Štátna odborná 
škola hospodarsko - dobytkárska v Oravskom 
Podzámku - Širokej, mala svoj majetok a aj svoju 
vlastnú mliekareň. Podľa hlásenia Ministerstva 
hospodárstva /15. 3. 1943/ v Bratislave vyplýva, 
že majetok choval 30 dojníc, že z mlieka vyrábali 
syr Trapist a že priemerná dojivosť bola 4,5 litra 
denne. Riaditeľstvo hospodárskej školy posiela 
na Najvyšší úrad pre zásobovanie v Bratislave 
žiadosť o povolenie výroby syra Trapist z ovčieho 
a kravského mlieka. Boli vypracované a schvá-
lené aj plány novej školy, bol určený aj staviteľ, 
ale škola nebola nikdy postavená.

Mliekarskú školu v Oravskom Podzámku ab-
solvovalo spolu 37 poslucháčov a z nich 28 zosta-
lo natrvalo pracovať v mliekarenskom priemysle. 
Práve títo absolventi boli základom pre rozvíjajú-
ci sa mliekarenský priemysel na Slovensku. Hoci 

Štátna mliekarenská škola v Oravskom Podzámku 
mala len krátke trvanie, zapísala sa zlatými pís-
menami do histórie slovenského mliekarstva.

Ďalšie smerovanie mliekarenského 
školstva
V druhej polovici 19. storočia začali sa už 

významné zmeny politické, ale aj hospodárske. 
S rozvojom priemyslu sa začalo meniť aj poľno-
hospodárska výroba. Po vzore vyspelejších krajín 
sa postupne začali vytvárať poľnohospodárske 
družstvá a aj družstevné malé mliekarne. To 
viedlo k tomu, že vznikla potreba založiť samo-
statnú mliekarskú odbornú školu, podobne ako 
tomu bolo v Rakúsku vo Wolfpasssingu, alebo 
v Allgäu. Na základe žiadosti moravských mlie-
karní v r. 1902 Moravský zemský snem založil 
„Zemskú mlékařskú a sýrařskú školu v Kroměří-
ži“. Táto mliekarská škola bola jediná pre se-
verné Uhorsko a neskôr po vzniku ČSR i pre celé 
Československo.

Veľkou prednosťou tejto odbornej školy bolo, 
že mala vynikajúcich učiteľov a hlavne, že žiaci 
mali dennú povinnú dopoludňajšiu výrobnú prax 
na závode, kde sa vyrábali najmä syry a poobede 
mali zas mliekarskú teóriu. Na tejto škole študo-
vali aj mnohí študenti zo Slovenska a práve títo 
absolventi tvorili našu slovenskú mliekarenskú 
elitu pri povojnovom rozvoji mliekarstva na Slo-
vensku.

Keď v r. 1939 došlo k násilnému rozpadu Čes-
koslovenskej republiky, viacerí národohospodári 
sa začali zameriavať na rozvoj slovenského poľ-
nohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. 
Už v tomto roku bolo vydané vládne nariadenie 
č. 153, ktorým bol zriadený Mliekarenský syndi-
kát, ktorý mal pozdvihnúť slovenské mliekarstvo. 
V tomto roku však absolventov mliekarenskej 
školy z Kroměříža bolo iba 8 a tak mnohé malé 
mliekarne nemali pracovníkov s mliekarenský-
mi teoretickými vedomosťami. Po prvej svetovej 
vojne však prichádzalo na Slovensko veľa skúse-
ných odborne vzdelaných ľudí zo zahraničia, kto-
rí tiež významne pomohli k rozvoju mliekarstva.

Najväčší rozvoj mliekarstva však nastal až po 
2. svetovej vojne a potom už aj s rozvojom socia-
lizmu u nás. Vybudovalo sa veľa na tú dobu mo-
derných mliekarní i syrárskych závodov. Súbežne 
sa naplno začalo rozvíjať aj mliekarské odborné 
školstvo. So vznikom Mliekarenského priemyslu 
vznikli i Mliekarské odborné učilištia a to v Kru-
pine, v Michalovciach, v Nitre a v Bratislave. Žiaci 
na týchto školách pracovali na mliekarenských 
závodoch a popri tom sa aj učili. Ich absolventi 
boli odborne i prakticky veľmi zdatní. Však kaž-
doročne sa organizovali súťaže o najlepších mlie-
karov a žiaci dosahovali vynikajúce výsledky.

Súbežne s učňovským školstvom boli zriade-
né aj Stredné potravinárske a aj poľnohospodár-
ske školy, kde sa vyučovalo aj mliekarstvo. Aby 
naši študenti nemuseli dochádzať do Kroměříža, 
tak Generálne riaditeľstvo mliekarenského prie-
myslu v r. 1972 pre slovenských žiakov vytvorilo 
Strednú školu potravinársku, kde sa vyučovalo 
aj mliekarstvo. Technológiu spracovania mlieka 
vyučoval Ing. Zdeněk Krčál a mliekarskú analyti-

ku Ing. Karol Herian z VÚM Žilina. Po prechode 
z Kroměříža slovenskí študenti najskôr dochá-
dzali do Košíc na bývalé podnikové riaditeľstvo 
Východoslovenských mliekarní, kde bola dočas-
ne umiestnená táto škola a až po dobudovaní 
Strednej školy potravinárskej v Nitre sa tam títo 
študenti presťahovali. Mliekarenské predmety 
a zvlášť prvovýroba mlieka sa vyučovala aj na 
viacerých stredných poľnohospodárskych ško-
lách ako napr. v Žiline, v Trnave, v Topoľčanoch, 
v Michalovciach a pod.

Popri učňovských a stredných priemyslových 
školách po 2. svetovej vojne vzniklo i vysoko-
školské štúdium zamerané na problematiku poľ-
nohospodárstva i potravinárstva. Sú to najmä 
vysoké školy, ktoré doposiaľ vyučujú poľnohos-
podársku a potravinársku problematiku a to na 
Slovenskej vysokej škole technickej, Chemicko 
-technologickej fakulte v Bratislave, kde bola 
aj osobitná katedra mlieka a tukov, potom aj 
na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre a aj na 
Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. 
Títo absolventi síce majú teoretické vedomosti, 
no nie sú dostatočne pripravení zastávať vedúce 
miesta vo výrobnej praxi.

Záver
Možno však smelo konštatovať, že povoj-

nové mliekarské odborné školstvo v Česko-
slovensku získalo veľké skúsenosti i praktické 
výsledky o čom svedčia mnohí ešte žijúci absol-
venti a hlavne to, že sa tu vybudovali prosperu-
júce poľnohospodárske podniky s bohatou živo-
číšnou výrobou a nové moderné mliekarenské 
závody. Slovensko sa stalo v rastlinnej i, živočíš-
nej výrobe a tiež vo výrobe i v spotrebe potravín 
sebestačné a kvalita potravinárskych výrobkov 
bola na dobrej úrovni.

Žiaľ v súčasnej dobe už prakticky nemáme 
učňovské školstvo a ani plno využité fungujúce 
stredné poľnohospodárske a ani potravinárske 
školy. Stali s z toho rôzne združené školy, kde 
len malá časť žiakov sa venuje rastlinnej a živo-
číšnej výrobe a tiež potravinárstvu. V praxi je po-
tom takmer nemožné získať požadovaných od-
borníkov a musia sa hľadať kádre medzi laikmi. 
Taktiež súčasní absolventi vysokých škôl nie sú 
dostatočne pripravení v praxi zvládnuť chýbajú-
ce odborné miesta a veľmi rýchlo z praktického 
života odchádzajú. Treba nám preto robiť rých-
le a účinné opatrenia na návrat výučby dobrých 
odborníkov zvlášť na učňovských a stredných 
školách, ktorí účinne pomôžu nielen teoreticky, 
ale aj v praxi rozvíjať poľnohospodársku i potra-
vinársku výrobu na Slovensku.
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Ing. Slavomír Reľovský
ZCHOK na Slovensku-družstvo

Zväz v rámci svojich možností zabezpečil 
kontakt návštevníkov so živými ovečkami. Tie 
sme vystavovali priamo na Primaciálnom ná-

mestí. Živé zvieratá boli obrovským lákadlom 
pre turistov a hostí festivalu. 

Mnohí z nás si asi ani nevieme predstaviť, 
čo znamená pre človeka, ktorý nie je v kontak-
te s prírodou, možnosť vidieť a pohladiť živú 
ovcu. Chcem poďakovať pracovníčkam ÚĽUV za 

možnosť prezentácie slovenského chovu oviec 
a PD Liptovské Revúce za zabezpečenie zvierat 
na výstavu. 

Takáto prezentácie je jedna z ciest, ktorá 
dokáže priblížiť slovenské poľnohospodárstvo 
bežným spotrebiteľom.

Zväz chovateľov oviec na Dňoch majstrov ÚĽUV
Zväz chovateľov oviec a kôz už dlhodobejšie spolupracuje s Ústredím ľudovo umeleckej výroby. Spolupráca sa týkala najmä možností spraco-

vania vlny. Preto sme radi využili ponuku na spoluprácu pri 28. ročníku festivalu Dni majstrov ÚĽUV. Tento festival zavítal do ulíc Starého mesta 
posledný augustový víkend. Zruční majstri a ľudovoumeleckí výrobcovia z celého Slovenska, remeselné dielne, hry a zábavky pre deti, hudobno-ta-
nečné vystúpenia, zóna venovaná vlne, tradičná kuchyňa - toto všetko a oveľa viac bolo ponúknuté návštevníkom v rámci Dní majstrov ÚĽUV 2018.
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PD Javorina Malcov.NPPC VÚŽV ÚH Trenčianska Teplá.

FORS AGRICOLA s.r.o., hosp. Zástranie.Agrofarma Baranec s.r.o.- Ján Šuchtár.

Agria a.s., Liptovský Ondrej.AGRO RASLAVICE s.r.o.
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Sprava - Ján Novysedlák(nestor chovateľov pôvodnej valašky na Sloven-
sku), Ing. Ľubomír Kulla (predseda RD Oščadnica), Ing. Tomáš Kitz (kona-
teľ Agrourbár Hrabušice s.r.o.

PPD Brezov.

PD Mošovce.

RD Pribylina.

PD Sekčov Tulčík.

PD Liptovské Hole Kvačany.


