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Toto sú veľmi vážne dôvo-
dy okrem iných nespomenutých 
a musíme si uvedomiť, že nebu-
dú trvať len jeden rok, ale budú 
hlavným dôvodom nerentabilné-
ho chovu jahniat pod ovcami do 
odstavu cca 45 – 60 dní, pretože 
kupujúci vyššiu cenu neponúkne.

Všetci vieme, že jahňa na 1 kg 
prírastku živej hmotnosti potre-
buje 5 litrov materinského – ov-
čieho mlieka. Na 10 kg prírastok 
spotrebuje jahňa 50 litrov ovčieho 
mlieka, čo ovca aj v skutočnos-
ti vyprodukuje. Pre rýchle počty 
50 litrov x 1 € = 50 €. Toto plus 
náklady na jadrové krmivá do od-
stavu, sú hlavnou položkou na od-
chov jahniat. Príde Veľká noc a my 
jahňa predáme za 1,7 – 2 € na kg 
ž.h. po odpočítaní 10% zrážky za 
nakŕmennosť = cca 13 kg x 2 € = 

26 € za 1 kus. Z tohto vyplýva zá-
ver = strata 24 € na 1 jahňa (300 
jahniat = strata 7.200 €). Poznám 
viacerých chovateľov, čo si pove-
dali nikdy viac a pozbavovali sa 
narodených jahniat rôznymi spô-
sobmi. Viacerí skončili s chovom 
oviec, no väčšina podnikov po-
kračuje naďalej v chove oviec tra-
dičným spôsobom bahnenia na jar 
a predajom veľkonočných jahniat. 
Aj náš podnik Roľnícke družstvo 
HRON Slovenská Ľupča patrí medzi 
tých. Vzhľadom k problémom, kto-
ré nastali s predajom zimného ov-
čieho mlieka – pre nezáujem níz-
ke ponúknuté ceny, sme upustili 
v roku 2017 od pripúšťania oviec 
v mimosezónnom období a všetky 
sme nechali pripustiť v mesiacoch 
august až október 2017. Prešli 

Je možná efektivita 
v odchove jahniat?

V posledných rokoch chovatelia oviec, producenti jahniat, prežíva-
jú veľmi ťažkú dobu. Ani sa im nečudujem, keď svoj produkt – vianoč-
né, resp. veľkonočné jahňatá predávajú hlboko pod očakávanú cenu. 
Nie je to tak ďaleko, keď si pamätáme cenu jatočných jahniat, vtedy 
len veľkonočných, na úrovni 3,30 – 3,50 € za kg ž.h., no posledný rok 
2016 ceny sa prepadli na úroveň 1,70 – 2 € za kg ž.h. Mnohí z nás bo-
li nútení odpredať svoje jahňatá aj za ceny nižšie. Odberatelia tento 
pokles cien zdôvodňovali rôznymi argumentami – nižší dopyt po jah-
ňatách, tlaky veľkých obchodov na cenu, dopady krízy, omladzovanie 
rodín, kde sa netrvá striktne na tradícii mať na Veľkú noc jahňa.

(pokračovanie na str. 8)

Ing. Igor Nemčok,
predseda predstavenstva, Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča
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Ing. Karol Herian, 
CSc., Žilina

My na Slovensku by sme mali byť tiež hrdí 
na svoje tradičné pochúťky a mali by sme si ich 
ochraňovať a udržiavať aj pre ďalšie generácie. 
Veľmi ma mrzí, keď niektorí naši odborníci vo 
výžive spochybňujú našu bryndzu bez toho, 
aby poznali jej výrobu, skutočné zloženie a jej 
význam vo výžive. U nás sa už toho veľa popísa-
lo o Bryndzi a stále mnohí spochybňujú a tým 
aj znevažujú našu národnú špecialitu. Snáď 
treba pripomenúť, že v súčasnosti je už kaž-
dá bryndza vyrobená na Slovensku zdravotne 
nezávadná, že už v dôsledku zvýšenej hygieny 
a dodržiavania správnej technológie výroby 
a to najmä dôsledným dodržiavaním správne-
ho prekysávania ovčieho syra s kyslomliečnymi 
kultúrami, ktoré v priebehu zrenia syra účinné 
potláčajú aj prípadné nežiaduce choroboplod-
né zárodky. Každá bryndza sa robí pod prísnym 
dozorom veterinárnej služby v schválených 
výrobných priestoroch pri dodržiavaní zásad 
správnej výrobnej praxe a jej kvalita, ako i kva-
lita samotného ovčieho mlieka je pravidel-
ne kontrolovaná. Za posledné roky i keď boli 
medializované niektoré podozrenia z nákazy 
z bryndze, nikdy sa nepotvrdili tieto ochore-
nia v ovčom mlieku a ani v ovčom syre. Tieto 

nepodložené informácie veľmi ublížili samot-
ným ovčiarom a spracovateľom ovčieho mlieka 
a spôsobili veľké hospodárske škody a dokon-
ca i likvidáciu chovu oviec.

Nakoľko sa v tlači zas objavili niektoré zavá-
dzajúce informácie o bryndzi(https://encyklo-
pedia.akv.sk/clanky/bryndza-probiotikum-na-
rodna-pochutka-alebo-iba-mytus/), dovoľujem 
si k nim zaujať nasledovné stanovisko:
-  obsah soli je vysoký - v každej bryndzi je 

2,0 % kuchynskej soli, teda toľko ako je 
v bežných potravinách,

-  „pasterizovaná bryndza“ nie je probiotická - 
neexistuje žiadna „pasterizovaná bryndza“, 
pasterizuje sa iba ovčie mlieko a vzápätí sa 
do neho pri výrobe syra pridávajú vybraté 
čisté kyslomliečne kultúry a tak aj bryndza 
z pasterizovaného mlieka má živú i probio-
tickú mikroflóru,

-  nepasterizovaná bryndza je vysoko riziková 
potravina - zatiaľ nikde v zahraničí neboli 
popísané prípady, 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 
u každej potraviny); v zahraničí a to i v kra-
jinách EÚ sa vo veľkom vyrábajú ovčie a do-

konca i kozie syry i z nepasterizovaného 
mlieka a tieto syry sú veľmi obľúbené a vy-
hľadávané. Ovčie syry i bryndza z nepaste-
rizovaného mlieka majú bohatšiu mikrofló-
ru i špecifickú chuť,

-  výroba bryndze zo zmesi ovčieho a kravského 
hrudkového syra je karikatúrou a znesväte-
ním bryndze – výroba tzv. zmesnej bryndze 
vyrobenej z vykysnutého a vyzretého ovčie-
ho i kravského hrudkového syra nie je ka-
rikatúrou a znesvätením bryndze, ale je to 
nevyhnutná technologická nutnosť. Už pred 
200 rokmi pri začatí výroby súčasnej jem-
nej roztierateľnej bryndze boli výrobcovia 
bryndze nútení prebytkový ovčí syr z letnej 
sezóny skladovať aj na zimné obdobie a ro-
bilo sa to jeho nasolením so 4 percentami 
kuchynskej soli a skladovaním v chlade. 
Potom v zimnom období, aby bola bryndza 
jemná, roztierateľná a aby sa znížil obsah 
soli na povolených 2,0 %, bolo potrebné 
suchý slaný skladovaný ovčí syr (sudovka) 
miešať s dostupným vyzretým kravským 
hrudkovým syrom a tak vznikla táto zmesná 
bryndza.
Je skutočnosťou, že by sme si bryndzu i vý-

robky z ovčieho mlieka mali viac chrániť a robiť 
všetky opatrenia, aby sa naši ovčiari mali rov-
naké podmienky ako ich majú v zahraničí, aby 
sme mali dostatok ovčieho mlieka a aby sme 
mohli lepšie využiť naše bohatstvo prírody kto-
ré má Slovensko. Máme predsa krásnu prírodu, 
nevyužité tisíce hektárov lúk a pasienkov, je tu 
možnosť rozšírenia stavu oviec a napokon je to 
aj otázka krajinotvorby a zamestnania ľudí i do 
budúcna. Veľmi dôležitá je i výživná hodnota 
bryndze, jej probiotické vlastnosti a najmä jej 
neopakovateľná chuť. V porovnaní so zahra-
ničím sa u nás konzumuje ba tretina ovčích 
mliečnych produktov a nerobíme dostatočné 
opatrenia na zlepšenie tohto stavu.

Br yndza je naším skutočne tradičným 
a osvedčeným výrobkom. Jej nezameniteľná 
jemno kyslomliečna aróma i chuť s príchuťou 
po ovčom mlieku a s jemnou, roztierateľnou 
konzistenciou je ozajstnou národnou po-
chúťkou a získala mnohé významné ocenenia 
i v zahraničí (Käsiade v Hopfgartene). Je sa-
mozrejme, že tak ako všetko sa môže vyrobiť 
i bryndza s drobnými subjektívnymi chybami. 
Za to ju netreba zatracovať, ale dôslednejšie 
dbať na dodržanie jej dobrej kvality. Do budúc-
na treba sa snažiť aby sme udržali a zvýšili stav 
oviec na Slovensku a aby sme dokázali zabez-
pečiť ovčiarom i spracovávateľom lepšie pod-
mienky ekonomické i legislatívne a dostatočné 
ľudské zdroje a aby sme si zachovali a udržali 
i kvalitu našej bryndze. Bryndza je ozaj na-
ším národným bohatstvom a nesmieme sa jej 
vzdať a podľahnúť neprajníkom. Zachovajme si 
a strážme si svoje tradície a ja pevne verím, že 
spoločnými silami sa nám to podarí.

Nenechajme si znevažovať našu Bryndzu
Každý národ má svoje národné špeciality a pochúťky, ktorými sa môže vo svete zviditeľňo-

vať a je na ne hrdý. Robia to naozaj všetky vyspelé i okolité krajiny. Však všetci dobre poznáme 
ako sú Švajčiari hrdí na svoj typický syr Ementál, ako si vážia svoje syrové špeciality Francúzi 
ako napr. Roquerort, atď. My na Slovensku vzhľadom na naše stáročné tradície máme za našu 
národnú špecialitu náš typický ovčí syr Bryndza. Bolo to v časoch, keď sa pod názvom bryndza 
myslel ešte rozdrvený tvrdý nasolený zrejúci syr z ovčieho mlieka, ktorý putoval do strednej 
Európy a neskôr aj ako novodobý jemno pomletý a osolený vykysnutý a vyzretý ovčí hrudkový 
syr - bryndzu, ktorá má dnes viaceré názvy podľa spôsobu výroby. V súčasnosti máme dokonca 
aj Slovenskú bryndzu, ktorá má svoju špecifikáciu a má aj európsku značku kvality a pochádza 
výhradne iba z nášho slovenského územia a má aj značku EÚ ako „Chránené zemepisné ozna-
čenie“. Bryndzu u nás konzumovali naši predkovia dlhé stáročia a v minulosti bryndza tvorila 
hlavnú súčasť nášho jedálnička.

NAPÍSALI STE NÁM
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POĽNOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Ing. Juraj Kožuch, PhD., 
Pôdohospodárska platobná agentúra 

Základný národný legislatívny rámec pre 
administráciu podporných opatrení štátnej 
pomoci a minimálnej pomoci, do ktorého sa 
implementujú legislatívne pravidlá Európskej 
únie, predstavuje výnos Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-
100 o poskytovaní podpory v poľnohospodár-
stve, potravinárstve, lesnom hospodárstve 
a rybnom hospodárstve. Vychádzajúc z tohto 
výnosu sa podpora ako štátna pomoc a mini-
málna pomoc poskytuje na činnosti v poľno-
hospodárskej prvovýrobe, činnosti v spraco-
vaní poľnohospodárskych výrobkov a výrobe 
potravinárskych výrobkov, činnosti v marke-
tingu poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov, investície na ochranu kultúrneho 
a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa 
v pôdohospodárskych podnikoch, nápravu 
škôd spôsobených nepriaznivými poveter-
nostnými udalosťami a živelnou pohromou 
podľa osobitného predpisu v sektore pôdo-
hospodárstva, výskum a vývoj v poľnohos-
podárstve a lesnom hospodárstve, činnosti 
v lesnom hospodárstve, činnosti zamerané na 
rozvoj vidieka, zamestnávanie znevýhodne-
ných zamestnancov a značne znevýhodnených 
zamestnancov, činnosti v hospodárskom cho-
ve rýb.

Priority, a teda opatrenia, ktoré sa v prís-
lušnom kalendárnom roku budú financovať, 
stanovuje minister pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Slovenskej republiky prostredníc-
tvom rozpisu limitov finančných prostriedkov. 
V rámci štátnej pomoci PPA implementovala 
množstvo opatrení do všetkých oblastí pôdo-
hospodárstva, od poľnohospodárskej prvový-
roby cez oblasť spracovania, lesníctva ako aj 
rybného hospodárstva. Rozpisom limitov na 
rok 2017 schválilo Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
f inancovanie piatich podporných opatrení. 
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa 
v roku 2017 podporuje aj opatrenie na prijí-
manie znevýhodnených pracovníkov vo for-
me mzdových dotácií. Taktiež došlo k nárastu 
v stanovených sadzbách na testovanie jedné-

ho zvieraťa na rok 2017 za účelom realizácie 
pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie 
a odhad plemennej hodnoty hospodárskych 
zvierat, ale i v sadzbách na jedno novo za-
písaného zvieraťa pri opatrení na založenie 
a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 
evidencie.

Na rok 2017 schválilo Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej re-
publiky týchto päť podporných opatrení.

Kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad 
plemennej hodnoty hospodárskych zvierat 
- hlavným zámerom opatrenia je poskytnu-
tie pomoci podniku prostredníctvom úhrady 
oprávnených nákladov na kontrolu úžitko-
vosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty 
hospodárskych zvierat za účelom určenia ge-
netickej kvality a úžitkovosti hospodárskych 
zvierat. Pomoc sa poskytuje konečným príjem-
com prostredníctvom poskytovateľov služby 
t. j. poverených plemenárskych či uznaných 
chovateľských organizácií ako subvencovaná 
služba. Poskytovateľ služby predkladá žiadosť 
PPA v termíne, ktorý je stanovený výzvou na 
predkladanie žiadostí. Intenzita pomoci pri 
tomto opatrení tvorí maximálne 70% opráv-
nených nákladov.

Založenie a vedenie plemennej knihy 
a plemenárskej evidencie - cieľom opatrenia 
je poskytnúť podporu podniku v poľnohospo-
dárskej prvovýrobe na úhradu oprávnených 
nákladov na administratívne náklady spoje-
né so založením a vedením plemennej knihy 
a plemenárskej evidencie pre hospodárske 
zvieratá. Podobne ako pri kontrole úžitkovosti 
aj v tomto prípade sa poskytuje pomoc koneč-
ným príjemcom prostredníctvom poskytova-
teľov služby t.j. poverených plemenárskych 
alebo uznaných chovateľských organizácií ako 
subvencovaná služba. Intenzita pomoci pri 
tomto opatrení tvorí maximálne 100% na za-
loženie a vedenie plemennej knihy.

Zabezpečenie účasti chovateľov a pes-
tovateľov na výstavách - účelom poskyto-
vania pomoci je podpora chovateľa alebo 
pestovateľa prostredníctvomzabezpečenia 
účasti chovateľa a pestovateľa na výstavách 

na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 
Podobne ako pri predchádzajúcich opatre-
niach, pomoc sa poskytuje sprostredkovane 
cez uznané organizácie, ktoré chovateľom 
alebo pestovateľom zabezpečia účasť  na 
výstavách . Konečnému príjemcovi sa pomoc 
dostáva tiež vo forme subvencovanej služby. 
Intenzita pomoci môže predstavovať až 100% 
oprávnených nákladov.

Účasť spracovateľa na výstave -pomoc 
sa poskytuje na podporu účasti spracovateľa 
na výstavách, prezentácia spracovaných 
poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov 
potravinárskeho priemyslu na domácom 
a zahraničnom trhu a  posilňovanie pro-
exportných aktivít spracovateľov, ktoré sú 
schválené Ministerstvom pôdohospodárst-
va a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
a uvádzajú sa  v Kalendári výstav pre príslušný 
kalendárny rok. Kalendár výstav zverejňuje 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky          vo svojom 
Vestníku. Pomoc sa môže poskytnúť do výšky 
100% oprávnených nákladov  alebo výdavkov, 
najviac do výšky 20 000 EUR na jednu výstavu 
v príslušnom rozpočtovom roku. V tomto 
prípade je žiadateľom o podporu samotný 
príjemca a predmetné opatrenie je opatrením 
de minimis. To znamená, že sa podľa legis-
latívnych predpisov Európskej únie uplatňuje 
strop vo výške 200 000 EUR na jediný podnik 
v priebehu troch fiškálnych rokov. 

Prijímanie znevýhodnených pracovníkov 
vo forme mzdových dotácií - hlavným cieľom 
je poskytnúť pomoc tým subjektom, ktorí za-
mestnávajú v poľnohospodárskom odvetví, 
v poľnohospodárskej prvovýrobe znevýhodne-
ných alebo značne znevýhodnených zamest-
nancov. Tí tvoria cieľovú skupinu opatrenia 
pri poskytnutí pomoci. Podpora sa poskytne 
žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienku čistého 
nárastu evidenčného počtu zamestnancov. 
Oprávnenými nákladmi v tomto prípade pred-
stavujú mzdové náklady, ktoré žiadateľ reál-
ne znáša v súvislosti s dotknutým pracovným 
miestom. Podpora sa môže poskytnúť maxi-
málne do výšky 50% oprávnených mzdových 
nákladov a mesačne nesmie presiahnuť su-
mu 650  na jedno novovytvorené pracovné 
miesto.

Podrobné informácie ohľadom opatrení sú 
spracované v rámci schém štátnej a minimál-
nej pomoci a pretransformované do Výziev na 
predkladanie žiadostí, ktoré sú k dispozícii na 
webovom portáli PPA www.apa.sk, v časti Pod-
pory – štátna pomoc – Výzvy.

Štátna pomoc v poľnohospodárskom 
odvetví a v poľnohospodárskej prvovýrobe

Pôdohospodárka platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy realizuje 
a zabezpečuje administráciu viacerých podporných opatrení v oblasti spoločnej organizácie 
trhu s poľnohospodárskymi komoditami, ale aj v rámci štátnej pomoci. Je širokospektrálne za-
meraná a usiluje sa o podporu mnohých oblastí v odvetví poľnohospodárstva. Jednou z nich je 
aj štátna pomoc, ktorá je určená pre poľnohospodárov, spracovateľov poľnohospodárskych vý-
robkov, lesohospodárov či rybárov. Podporné opatrenia štátnej pomoci sú výlučne financované 
z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
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PREČÍTALI SME

Jozef Sedlák
Pravda

Ak má Slovensko udržať krok s výkonný-
mi západoeurópskymi chovmi, kde prevažuje 
strojové dojenie oviec, a so silnou balkánskou 
konkurenciou, ktorej výhodou je lacnejšia pra-
covná sila, musí byť jeho ovčiarstvo produktív-
nejšie. Cestu k tomu otvára nové plemeno slo-
venská dojná ovca a lepšie organizovaný chov.

Predstava, že v 21. storočí udržíme ovčiar-
stvo založené na valaskej tradícii, je mylná. 
Budúcnosť odzváňa ručnému dojeniu, ktoré 
obdivujú turisti, čo práve idú okolo salaša. 
Takto chápané ovčiarstvo tu a tam prežije.

No ani na moderných rodinných salašoch, 
kde budú robiť bryndzu, oštiepky a iné sa-
lašnícke špeciality podľa receptov predkov, 
sa nezaobídu bez strojového dojenia oviec, 
ktoré odbremení ľudí od monotónnej driny. 
Ktorý z mladých mužov je dnes ochotný v role 
valacha dojiť ráno čo ráno a večer čo večer po 
110 oviec?

A čo potom veľké bryndziarne, ktoré do ro-
ka spracujú stovky kamiónov ovčieho mlieka? 
Tie potrebujú za partnerov silné ovčiarske far-
my s vysokou dojnosťou oviec a produktívnos-
ťou obsluhy. Takéto podniky na Slovensku už 
máme, a ak má ovčiarstvo prežiť a lepšie využiť 
lúčny a pasienkový potenciál hornatej sloven-
skej krajiny, musí ich byť viac.

Vymenili valašky a urobili dobre
Dobrý poľnohospodár nerozumie len pôde, 

rastlinám a zvieratám, ale citlivo vníma zme-
ny, ktorými prechádza spoločnosť. Veď spo-
ločnosť – to sú na jednej strane spotrebitelia 
potravín, ktoré poľnohospodári vyrábajú, ale 
spoločnosť, to je aj rezervoár pracovných síl, 
bez ktorých sa nezaobíde nijaké podnikanie, 
ani to na pôde.

Keď v polovici minulého desaťročia premýš-
ľali v spoločnosti Agro Racio Liptovský Mikuláš, 
ako ďalej rozvíjať chov oviec, uvedomovali si, 
že čoraz väčšou bariérou je nedostatok mla-
dých ľudí, ktorí sú ochotní tvrdo pracovať a eš-
te k tomu v odlúčení od blízkych.

V tom čase už bežal šľachtiteľský program, 
v rámci ktorého tím docenta Milana Margetina 
šľachtil produktívnejšie plemeno oviec, než 
boli zušľachtená valaška a cigája.

Skrížil ich spolu s francúzskym plemenom 
lacon a východofrízskou ovcou. Tak vzniklo no-
vé plemeno slovenská dojná ovca. A práve na 
toto plemeno stavili chovatelia v liptovskomi-
kulášskom Agro Raciu.

„Máme veľký chotár o rozlohe 4 100 hektá-
rov, kde na ornú pôdu pripadá ani nie polovica 
výmery – len 1¤900 hektárov,“ vysvetľuje Vla-
dimír Poliak, konateľ spoločnosti. Spolu s ďal-
šími dvoma manažérmi Agro Racia Štefanom 
Janičinom a Pavlom Mäsiarom dobre chápal, 
že ak im nemajú lúky a pasienky zarásť, musia 
chovať okrem dobytka aj ovce.

Najproduktívnejšie stádo dojných oviec na 
Slovensku chovajú v Agro Raciu v Liptovskom 
Mikuláši. Extenzívny chov v podaní plemena 
valaška s dojnosťou okolo sto litrov na bahni-
cu však nezaručoval nijakú perspektívu. Roz-
hliadali sa po intenzívnejšom dojnom plemene 
a práve vtedy objavili vo Vikartovciach pod Vy-
sokým Tatrami ucelené 600-kusové stádo slo-
venskej dojnej ovce.

Písal sa rok 2008, keď Mikulášania vymenili 
stádo valašiek za vikartovské slovenské dojné 
ovce, ktoré majú medzi chovateľmi priliehavú 
skratku – „esdéočky“. Kto by si dral jazyk s ta-
kým dlhým názvom. Ak teda počujete, že kdesi 
chovajú „esdéočky“, vedzte, že sú to slovenské 
dojné ovce, plemeno, ktoré z domácich fájt 
oviec dáva najviac ovčieho mlieka.

Začiatkom tohto leta slávnostne vyhlásili 
v Trenčianskej Teplej „esdéočky“ za uznané ple-
meno. Boli to práve Mikulášania, ktorí demon-
štrovali, kam siahajú možnosti tohto plemena. 
Ich dve stáda bahníc sa vlani blysli najvyššou 
úžitkovosťou „esdéočiek“ na Slovensku.

Priemerne ročne na jednu dojnú ovcu na-
dojili 235 litrov, čo znamená, že prekonali 
štandard tohto plemena o dobrých 80 litrov. 
Vôbec pritom nejde o malý experimentálny 

chov, dovedna majú obe dojné stáda 1¤800 
bahníc, ktoré vlani vyprodukovali 260 tisíc lit-
rov mlieka.

Laik veľkým a odborným číslam zväčša nero-
zumie. Ale ak prv od plemena valaška vyrobili 
Mikulášania zhruba 20 kilogramov ovčieho sy-
ra, od „esdéočiek“ zvýšili produkciu na 50 ki-
logramov priemerne na jednu bahnicu. To vari 
nepotrebuje komentár.

Vzácne zimné mlieko
Ak sa má na Slovensku obrátiť karta v pro-

spech domácich chovateľov, musia si počínať 
tak ako v Liptovskom Mikuláši. Všimnime si 
niektoré detaily.

O celé stádo sa na farmách v Dúbrave a Ga-
lovanoch stará len osem ošetrovateľov, na 
oboch farmách sa dojí strojovo. Ovce, ktoré dá-
vajú počas laktácie aj 1,5 litra mlieka denne, by 
ani najlepšie trénovaní chlapi nevládali podo-
jiť. Naozaj? Pravdaže áno, ale kde ich vziať? Ani 
v Liptove, v kolíske slovenského ovčiarstva, ich 
už nenájdu. Preto namiesto nich prišli stroje.

Samozrejme, že vysoká mliečna úžitkovosť 
oviec neplynie len z genetických danosti „es-
déočiek“, musí byť za ňou na jednej strane 
dobrá výdatná paša plus prikrmovanie. Na Slo-
vensku ešte v niektorých hlavách prežíva pred-
stava, že ovca je skromné, tzv. doberkové zvie-
ra. Lenže ak má ovca dať veľa mlieka, musia byť 
pasienky dobre živené, prekášané, podsievané 
ušľachtilými trávami.

A, samozrejme, treba pamätať aj na kva-
litné krmivo počas zimy. Tým sa otvorila cesta 
k alpskému modelu chovu a k porovnateľnej 
úžitkovosti.

Ak sa má dosiahnuť dobrý výsledok, mu-
sí vládnuť zhoda na úrovni vrcholového ma-
nažmentu, lebo do ovčiarstva, práve tak ako do 
hociktorej inej podnikateľskej činnosti, treba 
investovať. Nuž a potom je dôležitý deň čo deň 

Ovčie mlieko z dovozu: klin sa klinom vyráža
Keď sa na jar tohto roku verejnosť dozvedela, že viaceré slovenské bryndziarne vyrábajú 

ikonický slovenský syr z dovážaného ovčieho mlieka, ľuďom to vyrazilo dych. Krajina so stároč-
nou ovčiarskou tradíciou a s obrovskými plochami nevyužitých lúk a pasienkov predsa nemôže 
byť odkázaná na dovozy. A predsa. V konkurenčnom boji, kde sa súťaží najmä cenou, víťazí 
ten, kto ponúkne lacnejšiu surovinu. Klin sa klinom vyráža

Vladimir Poliak a Štefan Janičina.
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profesionálny výkon zootechnikov a ošetro-
vateľov. Zootechnička Jana Griešová a jej tím 
rozumie svojej práci, povýšili ju na majstrovskú 
úroveň.

Mať z mlieka viac peňazí znamená ponúk-
nuť ho aj vtedy, keď ho na trhu niet. Od viac 
ako 400 oviec produkujú v Agro Raciu tzv. zim-
né mlieko. Podarilo sa im to aj vďaka tomu, že 
bahnice privádzajú jahňatá na svet mimo hlav-
nej sezóny.

Ovce zabrezávajú preto, lebo sú dobre kŕ-
mené po celý rok, majú dobrú kondíciu a na-
porúdzi sú kvalitné plemenné barany. Za zimné 
mlieko sú výrazné príplatky.

Krajina hovorí, aký je kto hospodár
Chovať ovce lepšie znamená chovať ich poc-

tivejšie, svedomitejšie a, samozrejme, s for-
tieľom. Mikulášanom cesta k úspechu trvala 
osem rokov.

Počas nich strojnásobili stádo bahníc 
a úmerne tomu aj výrobu mlieka. Na Slovensku 
máme vyše 800 tisíc hektárov trvalých tráv-
nych porastov. Keď prechádzame naprieč kra-

jinou od východu na západ a z juhu na sever, vi-
díme, že mnohé z lúk a pasienkov sú opustené 
a zarastené.

Akoby sme sa báli zeleného bielkovinového 
potenciálu krajiny, ktorý ovce a dobytok môžu 
premeniť na kvalitné horské mlieko. Alebo sa 
veci majú inak a nevieme zorganizovať chov 
rožného statku úmerne meniacim sa životným 
podmienkam a predstavám spoločnosti?

V Agro Raciu súbežne s chovom oviec vytvo-
rili aj intenzívne stádo dojných kráv – červe-
ných holštýnok – s priemernou ročnou dojnos-
ťou 8 300 kilogramov. A keďže ľuďom práca pri 
dobytku podobne ako pri ovciach veľmi nevo-
nia, začali chovať plemeno charolais.

Tento mäsový typ dobytka žije v oplôtkach 
pod holým nebom a dokonale vypasie trávne 
porasty. Samozrejme, zvieratá treba kontrolo-
vať aj prikŕmiť, ale s minimálnymi nárokmi na 
ľudskú pracovnú silu. Teraz sa chystá vytvore-
nie tretieho stáda.

V Agro Raciu dávajú do popredia prácu mla-
dého zootechnika Tomáša Močáryho. Nedávno 
skončil nitriansku poľnohospodársku univer-

zitu s cenou dekana za najlepšiu diplomovku, 
ktorá zhŕňala poznatky o chove dobytka v Ag-
ro Raciu.

Žiadna živočíšna výroba neexistuje bez opo-
ry v rastlinnej. Tu si zaslúži pozornosť práca 
šéfa „rastlinky“ Ľubomíra Rakytu. Možno ju 
merať nielen dostatkom objemových krmív, ale 
aj výbornými výsledkami v pestovaní obilia – 
tohto roku mali Mikulášania takmer sedemto-
nové hektárové úrody pšenice, vyše trojtonové 
repky. A sú známi aj produkciou kvalitných osív 
tráv a ďatelinovín.

Agro Racio má priliehavý názov. V tomto 
poľnohospodárskom podniku sa správajú raci-
onálne a majú celú poľnohospodársku sústavu 
dobre vyladenú. Liptov je isteže najmä kraj 
oviec a dobrej poctivej bryndze, ale aj hovä-
dzieho mäsa.

Mohli by sme ho na Slovensku mať spolu 
s kravským aj ovčím mliekom viac, keby sme 
hospodárili uvážlivejšie, starostlivejšie a poc-
tivejšie. Ako naši predkovia. S novými techno-
lógiami a plemenami, ako ukazuje Agro Racio, 
by to nemal byť problém.
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sme teda na tradičný karpatský spôsob chovu 
oviec – jesenné pripúšťanie, jarné bahnenie. 
V roku 2016, keď sme bahnili ovce mimose-
zónne v októbri a novembri, som sa zamyslel 
nad spôsobom odchovu jahniat, škôlkovaním 
jahniat, spôsobom výživy jahniat pod matkami 
ako aj ekonomikou chovu. Povedali sme si, že 
urobíme prevádzkový pokus, v ktorom otestu-
jeme predštartérové a štartérové kŕmne zmesi 
pre jahňatá počas odchovu. Oslovili sme dve 
spoločnosti zaoberajúce sa výrobou kŕmnych 
zmesí pre jahňatá. Prvou výrobňou kŕmnych 
zmesí bola spoločnosť Tomáš, spol. s r. o. z Dol-
nej Ždane, ktorá je už viac rokov dodávateľom 
kŕmnych zmesí pre naše zvieratá – hovädzí 
dobytok a ovce. Druhou spoločnosťou, ktorá 
prišla s ponukou kŕmnych zmesí pre jahňatá, 
bola maďarská spoločnosť CARGILL – TAKAR-
MÁNY, ktorá prišla s ponukou kŕmnych zmesí – 
PURINA v granulovanej forme- Bahnice boli 
ustajnené v ovčíne na farme Ráztoka. Jedná 
sa o štvorradé ustajnenia bahníc s dvomi kŕm-
nymi chodbami. Kapacita ustajnenia je 600 ks 
v štyroch blokoch. Z prava do ľava sú označe-
né A, B, C, D. V jednom bloku je ustajnených 
cca 150 ks bahníc. Každý blok je rozdelený na 4 
boxy po 36 – 38 oviec s jahňatami (napr. A1, A2, 
A3, A4). V každom boxe sú individuálne pôrodné 
koterce – samotky v počte 4 – 5 kusov. S poku-
som sme začali 5. 10. 2016, čo je dátum prvé-
ho obahnenia. Začiatok 1. až 7. deň bahnenia 
boli pozvoľné, ale potom to začalo. Prvý až 
tretí deň po obahnení zostali ovce s jahňatami 
v boxe, kde sa obahnili s tým, že boli ustajnené 
spoločne s jahňatami v individuálnych koter-
coch. Každé jahňa po pôrode sa ošetrilo, od-
vážilo, oddojilo sa mlieko matky 

a jahňa sa napojilo s fľaše. Po upevnení vzťahu 
matka – jahňa, sa všetky obahnené bahnice 
s jahňatami presunuli do boxu A1. Tento box sa 
postupne napĺňal až do požadovaného počtu 
obahnených bahníc. Toto naplnenie trvá 3 – 
6 dní. Získame tým vyrovnané skupiny jahniat 
s vekovým rozdielom 1 – 3 dni. Po naplnení 
boxu A1 sa obahnené bahnice ustajňujú do bo-
xu A2, potom A3 a A4 až po naplnenie všetkých 
boxov objektu A, B, C, D. Spolu tak máme 16 
boxov s presným dátumom obahnenia. Naro-
dené jahňatá sú každé ráno očíslované. Po na-
plnení boxu sa spíše zoznam bahníc a jahniat 
v danom boxe, čo je dobrá vec v prípade straty, 
úhynu jahňaťa alebo pomie-

šania oviec. Okrem poradových čísel jahniat sú 
tieto aj s matkami označené na chrbte rôznymi 
značkami farbou. Počas noci je v ovčíne služ-
ba jeden a ak je potrebné aj dvaja ošetrovate-
lia – pôrodníci, ktorí toto všetko zabezpečujú. 
Pre ľahšie zorientovanie sa v kŕmení jahniat 
sme skupinu A1 – A4 kŕmili zmesou od f irmy 
Tomáš, spol. s r. o. Kŕmna zmes – predštartér 
s obsahom NL 24% sa začala podávať v škôl-
kach od 7. dňa veku jahniat v adlibitnej forme. 
Dáva sa pozor, aby sa zmes zbytočne nepredáv-
kovala a nedochádzalo tým zbytočne k stratám 
vysypaním z válova. Jahňatá majú k dispozícii 
vedierko s čistou vodou, ktorá sa pravidelne 

(dokončenie z 3. strany)



Chov oviec a kôz 3/2017 9

vymieňa. Dátumy naskladnenia, počet a pô-
rodnú hmotnosť sme zaznamenávali za každý 
box osobitne. Priemerná pôrodná hmotnosť 
u týchto jahniat bola 3,5 kg/ks a a pohybova-
la sa od 2,8 do 4,5 kg. Všetky dôležité údaje 
z tohto pokusu uvádzam v tabuľke č. 1. Na ľavej 
strane tabuľky sú uvedené skupiny jahniat A1 – 
A4 kŕmené kŕmnou zmesou Tomáš, spol. s r. o. 
a B4 – C3 kŕmené kŕmnou zmesou PURINA od 
spoločnosti CARGILL. V dolnej časti tabuľky 
sú výsledky zosumarizované. Ďalej sú uvedené 
dátumy narodenia a tvorby skupín s uvede-
ním priemerného dátumu narodenia v danej 
skupine. Jahňatá boli vážené na viackrát a to 
22. 11. 2016 u skupiny A1 – A4, 9. 12. 2016 
u skupiny B4 – B1 a 15. 12. 2016 u skupiny C4 – 
C3, čo bol zároveň aj dátum odpredaja jahniat. 
Predávali sa len baránky. Všetky jahničky bo-
li ponechané na ďalší chov – 223 ks. Počty 
a hmotnosti v tabuľke č. 1 sú teda spolu za 
jahničky aj baránky a v tabuľke č. 2 len za ba-
ránky. Ďalej v tabuľke č. 1 vidíme vek jahniat 
pri vážení, počet jahniat, celkovú hmotnosť 
skupiny a priemernú hmotnosť v rámci skupiny 
a za celý súbor. Pri vážení sme jahňatá rozdeli-
li na ťažšie a ľahšie alebo na krajšie a ostatné 
s uvedením počtu ∑ kg, Ø živá hmotnosti. Na 
konci tabuľky č. 1 je uvedený čistý prírastok, 
t.j. hmotnosť jahňaťa pri vážení po odpočíta-
ní pôrodnej hmotnosti 3,5 kg. Úplne vpravo 

v tabuľke č. 1 je uvedený dosiahnutý priemerný 
denný prírastok (PDP) v rámci skupiny a celého 
súboru. Sypká kŕmna zmes sa podávala do 30. 
dňa veku jahniat. Potom sa prešlo na granulo-
vanú kŕmnu zmes pre jahňatá od spoločnosti 
Tomáš, spol. s r. o. Prechod zo sypkej na granu-
lovanú trval cca 7 dní. Granulovaná zmes ob-
sahovala 17% NL. Cena sypkej predštartérovej 
zmesi firmy Tomáš, spol. s r. o. bola 396,7 €/t 
a granulovanej zmesi 307 €/t. Množstvo podá-
vanej zmesi pre jahňatá skupiny A bolo zazna-
menané v dokumentácii pokusu. Celková spot-
reba predštartéra spolu pre 182 kusov jahniat 
bola 600 kg, čo predstavuje spotrebu na jedno 

jahňa 3,30 kg na celé obdobie, t.j. 30 dní. Od 
30. dňa do odstavu sa postupne prešlo na zmes 
granulovanú, ktorej celková spotreba bola 
300 kg, čo predstavuje spotrebu na jedno jah-
ňa do odstavu 1,65 kg. Celková spotreba týchto 
zmesí bola 4,95 kg na 1 jahňa do odstavu. Pri 
cene 396,70 €/t a 307 €/t zmesi to vo finanč-
nom vyjadrení predstavuje 0,202 € na 1 kg 
prírastku a celková spotreba na odchov tejto 
skupiny je 900 kg kŕmnej zmesi a 330,12 €. 
Hodnota kŕmnej zmesi na 1 jahňa pri uvede-
ných cenách je tak 1,82 €.

Pri kŕmení kŕmnou zmesou PURINA od fir-
my CARGILL bol postup kŕmenia ten istý. Kŕm-

Tab. č. 1

Skupina
Dátum 

narodenia

Dátum 

váženia

Vek 

Dni

Počet 

jah.
 kg Ø kg

Z TOHO JAHŇATÁ
ČISTÝ PRÍRASTOK PDP 

kg
ŤAŽŠIE ĽAHŠIE

ks  kg Ø žh. ks  kg Ø žh.  kg kg na 1 JAH.

TO
M

ÁŠ
, s

.r.
o. A1 5.-12.10., Ø 10.10. 22.11. 43 43 604 14,05 33 490 18,85 10 114 11,40 453,50 10,55 0,245

A2 13.-16.10., Ø 14.10. 22.11. 39 46 563 12,24 30 396 13,21 16 167 10,44 402,00 8,74 0,224

A3 17.-19.10., Ø 18.10. 22.11. 36 49 568 11,59 15 208 13,87 34 360 10,59 396,50 8,09 0,225

A4 20.-21.10., Ø 20.10. 22.11. 33 44 537 12,20 - - - 44 537 12,20 383,00 8,70 0,264

A SPOLU  22.11. 37,75 182 2272 12,48 78 1094 14,20 104 1178 11,32 1635 8,98 0,238

C
A

R
G

IL
L

B4 22.-23.10. Ø 23.10. 9.12. 47 48 737 15,35 47 727 15,46 1 10 10,00 569,00 11,85 0,252

B3 24.-26.10. Ø 25.10. 9.12. 45 54 774 14,33 49 729 14,88 5 45 9,00 585,00 10,83 0,241

B2 26.-30.10. Ø 28.10. 9.12. 42 40 556 13,90 37 529 14,30 3 27 9,00 416,00 10,40 0,248

B1 .31.10.-5.11. Ø 3.11. 9.12. 36 46 624 13,56 46 624 13,56 - - - 463,00 10,07 0,280

C4  6.-10.11. Ø 8.11. 15.12. 31 50 702 14,04 46 670 14,56 4 32 8,00 527,00 10,54 0,340

C3 11.-17.11. Ø 14.11. 15.12. 25 43 559 13,00 41 543 13,25 2 16 8,00 408,50 9,50 0,380

B + C SPOLU 9.12., 15.12. 37,66 281 3952 14,06 266 3822 14,37 15 130 8,67 2968,50 10,56 0,280

SPOLU  37,70 463 6224 13,4 344 4916 14,3 119 1308 10,99 4603,50 9,94 0,264
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na zmes bola granulovaná. Jahňatá ju spo-
čiatku nechceli prijímať, preto sme na 3-7 dní 
primiešali do kŕmnej zmesi sypkú kŕmnu zmes. 
To stačilo na to, aby potom pokračovali v príj-
me granúl PURINA bez problémov. Celkovo 
sme pridali týmto skupinám B – C počas ce-
lého odchovu 120 kg sypkej predštartérovej 
kŕmnej zmesi v hodnote 47,604 €. Spotreba 
Kŕmnej zmesi PURINA s obsahom NL 16% bo-
la celkom 960 kg, čo pri cene kŕmnej zmesi 
360 €/t predstavovalo 345,60 €. Spotreba 
spolu (návyk + granule) bola 1080 kg na 281 
kusov jahniat počas celého obdobia odchovu 
jahniat v hodnote 393,20 €. Spotreba na jed-
no jahňa bola 3,84 kg kŕmnej zmesi do odsta-
vu, čo je 0,132 € na 1 kg prírastku a 1,40 € na 
jedno jahňa.

Záver
Cieľom nášho prevádzkového pokusu bo-

lo posúdenie vplyvu kŕmnej zmesi rôzneho 
zloženia, štruktúry a obsahu NL na prírastok 
jahniat počas obdobia do odstavu u jahniat 
plemena Lacaune. Zároveň sme vyhodnotili 
potrebu kŕmnej zmesi na odchov jahňaťa ako 
aj na 1 kg prírastku a f inančne sme vyjadri-
li hodnotu kŕmnej zmesi. V pokuse sme pra-
covali s dostatočne veľkým súborom jahniat 
v počte 463 kusov, u ktorého sa dosiahol PDP 
0,264 kg na jahňa a deň, pri celkovom prí-

rastku živej hmotnosti 10,99 kg na jedno jah-
ňa. Celá skupina jahniat tak dosiahla prírastok 
4603,50 kg. V tomto pokuse vyšší prírastok 
0,280 kg (3,84 kg na jahňa do odstavu) a niž-
šiu spotrebu kŕmnej zmesi na jednotku produk-
cie dosiahli jahňatá kŕmené kŕmnou zmesou 
PURINA i keď táto zmes obsahovala najnižšie 
množstvo NL v kŕmnej zmesi (16%) v porov-
naní s predštartérom (24% NL). I keď aj čistý 
prírastok na úrovni 0,238 kg/deň je dobrý 

a spotreba kŕmnej zmesi na odchov jedného 
jahňaťa 4,95 kg je primeraná, prichádzam 
k zisteniu, že mladé zvieratá – jahňatá počas 
odchovu pod matkou, keď majú dostatok ma-
terského mlieka, nepotrebujú mať na odchov 
tak kvalitnú kŕmnu zmes s vyšším obsahom NL, 
lebo ich nedokážu využiť. Ovčie mlieko tu hrá 
dôležitejšiu úlohu. Našou snahou musí byť čo 
najrýchlejší návyk jahňaťa na kŕmnu zmes a se-
no, aby sme ho vedeli odstaviť v 35. dni života 
pri priemernej živej hmotnosti, tak aby plynule 
pokračovalo v raste a vo veku 9 – 10 mesiacov 
dosiahlo 75% živej hmotnosti bahnice. Potom 
sa zamyslíme nad otázkou, či je nie lepšie zin-
tenzívniť odchov jahničky, aby sa táto mohla 
v roku narodenia aj úspešne pripustiť. V tomto 
vidím najvyššiu úsporu pri chove bahníc pleme-
na lacaune, ktorému sa my v Slovenskej Ľupči 
venujeme. Zásady správneho odchovu platia aj 
u ostatných chovaných dojných plemien oviec 
v našich podmienkach.

Pokusom sme zistili, že rozdiely v spotrebe 
a cenách kŕmnych zmesí nie sú také význam-
né. Dobre vykonanou prácou obetavých ľudí 
sa dá dosiahnuť veľmi dobrých výsledkov pri 
minimálnych úhynoch jahniat, ktoré som vô-
bec nespomenul, pretože počas celého pokusu 
uhynulo len 14 kusov jahniat a na 338 kusov 
obahnených oviec sme odchovali 463 kusov 
jahniat = 1,37 jahňaťa na bahnicu, čo pri mi-
mosezónnom bahnení je nie zlý výsledok.

Tab. č. 2: PREDAJ JAHNIAT - Baránkov - 15.12.2016

Skupina Vek Dni  ks  ž.h.
Celková Ø 

ž. hm.

ČISTÝ PRÍRASTOK
ČISTÝ PDP

(ž.h. - pôr.hmot.)

kg kg

A1 65
55 927 16,85

  
A2 61

A3 57 20 346,50 17,33

A4 54 24 442 18,42

 A Ø 59 99 1715,50 17,33 13,83 0,234

B4 52 20 360,50 18,03

  
B3 50 20 331,50 16,58

B2 47 30 494,50 16,48

B1 41 22 353 16,05

 B Ø 48 92 1539,50 16,73 13,23 0,276

C4 36 25 379 15,16
  

C3 30 24 318 13,25

 C Ø 33 49 697 14,22 10,72 0,325

SPOLU Ø 49,30 240 3952 16,47 Ø 12,97 Ø 0,263
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Vážení čitatelia, v tomto príspevku vás 
chcem oboznámiť s priebehom a výsledka-
mi výstavy expozície oviec a kôz na Národnej 
výstave hospodárskych zvierat na AGROKOM-
PLEXE 2017, ako aj s programom a priebehom 
tohtoročnej výstavy.

Ing. Pavol Gúgľava, 
ZCHOK na Slovensku

Program AGROKOMPLEXU 2017 bol nasledovný:

15. 8. 2017 – návoz zvierat

16. 8. 2017 – doobeda hodnotenie zvierat, vy-
stavované kolekcie oviec a kôz boli hodnotené 
v priestore expozície ZCHOK na Slovensku – 
družstvo

17. 8. 2017 – od 9:00 otvorenie 43. ročníka vý-
stavy Agrokomplex 2017
- od 12:00 otvorenie 11. ročníka Národnej vý-
stavy hospodárskych zvierat, predvádzanie vy-
bratých skupín zvierat

18. 8. 2017 - od 12:00 – predvádzanie vybra-
tých skupín zvierat
– od 13:00 – nákupný trh plemenných capov – 
Memoriál doc. Gyarmathyho

19. 8. 2017 - deň chovateľov oviec a kôz od 

12:00 slávnostné otvorenie dňa príhovorom 
predsedu predstavenstva ZCHOK na Slovensku 
Ing. Nemčoka
- od 12:30 do 14:30 – predvádzanie vybratých 
skupín zvierat, oceňovanie víťazných zvierat 
a kolekcií

20. 8. 2017 - deň ukončenia výstavy, od 11:00 
posledné predvádzanie vybratých skupín zvie-
rat
- po 18:00 odvoz zvierat

Návštevníci mohli denne sledovať predvá-
dzanie vybraných skupín plemenných zvierat.

Program dňa chovateľov oviec a kôz:
Deň chovateľov oviec a kôz sa začal o 12:00 

a jeho priebeh moderoval riaditeľ ZCHOK 
Ing. Reľovský. Potom nasledoval príhovor 
predsedu predstavenstva ZCHOK Ing. Igora 
Nemčoka, ktorý stručne informoval prítom-
ných o súčasnej situácii v chove oviec a kôz na 
Slovensku.

Vyhodnotenie výstavy AGROKOMPLEX 2017
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Potom nasledovalo predvádzanie kolekcií 
zvierat a odovzdávanie cien chovateľom za 
ocenené zvieratá. Odborný komentár ku pred-
vádzaným a oceneným zvieratám zabezpečil 
riaditeľ ZCHOK Ing, Reľovský.

Ceny pre ocenené zvieratá odovzdávali:
Ing. Igor Nemčok, predseda predstavenstva 
ZCHOK na Slovensku
Eduard Janíček, podpredseda predstavenstva 
ZCHOK na Slovensku
Ing. Daniel Hrežík, za MPRV SR
Ing. Lenka Neupane Mlyneková, PhD., ktorá 
odovzdala ocenenie pre plemenného barana – 
šampióna výstavy

Zvieratá boli predvádzané nasledovne:
• plemenný baran plemena SD šampión NT 

baranov v Trenčianskej Teplej od chovateľa 
NPPC VÚŽV ÚH Trenčianska Teplá (II. miesto 
na NVHZ v kategórii plemenných baranov)
a plemenné jarky plemena SD od toho isté-
ho chovateľa

• plemenný cap plemena biela koza krátko-
srstá od Ing. Alexandra Čerevku, Gôtovany 
(šampión výstavy) a plemenné kozičky ple-
mena biela koza krátkosrstá z Poľnohospo-
dárskeho družstva Mestečko,(prvé miesto 
v kategórii kôz)

• plemenný baran plemena ZV, šampión NT 
baranov v Liptovských Revúcach od chova-
teľa Poľnohospodárske družstvo Liptovské 
Revúce (I. miesto v kategórii plemenných 
baranov)a plemenné jarky plemena ZV 
z Roľníckeho družstva Klenovec (II. miesto 
v kategórii jariek plemena ZV)

Za ukážkové predvedenie zvierat chcem 
poďakovať ošetrovateľom Jakubovi Kováčovi, 
Marekovi Šutému a Štefanovi Čopíkovi ktorí sa 
počas celej výstavy vzorne starali o vystavova-
né zvieratá, v areáli ZCHOK udržiavali vzorný 
poriadok a pri predvádzaní zvierat preukázali 
veľký cit a odbornosť.

Po ukončení programu chovateľského dňa 
sa ocenení chovatelia zúčastnili na slávnostnej 
recepcii v pavilóne K, kde im ocenenia MPRV 
odovzdali:
MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. – štátny tajomník 
MPRV
Ing. Štefan Ryba, PhD. – generálny riaditeľ sek-
cie poľnohospodárstva MPRV
JUDr. Mário Dinga – riaditeľ Výstaviska Agro-
komplex

Výstavy sa zúčastnili títo chovatelia:
RD Klenovec 
– kolekcia plemenných jariek plemena ZV 
v počte 5 ks

PD Liptovské Revúce - plemenný baran pleme-
na ZV
– kolekcia plemenných jariek plemena ZV 5 ks
 
PD Olšavica – Brutovce 
- plemenný baran plemena ZV

- kolekcia plemenných jariek plemena ZV 5 ks

PD Jarovnice
- kolekcia plemenných jariek plemena C 5 ks

Prvá Družstevná, a. s.
Dačov Lom – kolekcia plemenných ja-
riek plemena C 5 ks

Agro – Lent, s. r. o., Malý Šariš
- kolekcia plemenných jariek plemena C 5 ks
 
NPPC VÚŽV, Účelové hospodárstvo
Trenčianska Teplá
- plemenný baran syntetickej populácie SD
- kolekcia plemenných jariek plemena SD 5 ks
- kolekcia plemenných jariek plemena LC 5 ks

Vladimír Magna, Ponická Lehôtka
- kolekcia plemenných jariek plemena V 10 ks

Keľo a synovia, s. r. o., Veľké Teriakovce
- plemenný baran plemena BE
-kolekcia jariek plemena LC 5 ks

Agrofarma Šándor, Pleš
- plemenný baran plemena IF
- plemenný baran plemena SF
- kolekcia plemenných jariek plemena SF 5 ks
- kolekcia plemenných jariek plemena IF 5 ks

La Terra, s. r. o., Poprad – Matejovce
- kolekcia plemenných jariek plemena AF 5 ks

Pavol Vyšovský, Hala Marianna
Stará Ľubovňa
- kolekcia plemenných jariek plemena VF 5 ks
- kolekcia plemenných jariek plemena OD 5 ks

PD Predmier Súľov
- kolekcia plemenných jariek plemena SD 5 ks

PD Sklabiňa
- kolekcia plemenných jariek plemena SD 5 ks
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PD Sekčov Tulčík
- plemenný baran plemena C

PD Žemberovce
- plemenný baran plemena C

Ing. Alexander Čerevka, Gôtovany
- plemenné capky plemena BKK 2 ks

PD Metečko
- plemenné kozičky plemena BKK 5 ks

Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľubovňa
- plemenné kozičky plemena BKK 3 ks

Pavol Vyšovský, Hala Marianna, Stará Ľubovňa
- plemenné kozičky plemena HKK 3 ks

Všetky vystavované zvieratá boli na výstavu 
veľmi dobre pripravené, za čo patrí veľká vďaka 
ich majiteľom.

Vystavené zvieratá ohodnotila a ocenila 
komisia v tomto zložení:

Ing. Pavol Gúgľava – predseda komisie, 
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., Ing. Július 
Šutý, Ing. Daniel Hrežík a Ing. Kamil Šulko, 
podľa propozícií Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za 
umiestnené zvieratá na Národnej výstave hos-
podárskych zvierat v rámci výstavy Agrokom-
plex Nitra 2017.

Výsledky hodnotenia:
PLEMENNÉ OVCE
PLEMENNÉ BARANY
Šampión výstavy: baran plemena C, línia Vo-
jin, číslo CEHZ SK 22881515, chovateľ PD Sek-
čov Tulčík
I. miesto: baran plemena ZV, línia Krváň 09, 
číslo CEHZ SK 22363965, chovateľ PD Liptovské 
Revúce
II. miesto: baran plemena SD, línia Laxo, čís-
lo CEHZ SK 22893278, chovateľ NPPC VÚŽV ÚH 
Trenčianska Teplá
III. miesto: baran plemena ZV, línia Walmer, 
číslo CEHZ SK 2368783, chovateľ PD Olšavica - 
Brutovce

BAHNICE, JARKY
PLEMENO CIGÁJA
I. miesto: plemenné jarky od chovateľa PD Ja-
rovnice, farma Uzovské Pekľany
II. miesto: plemenné jarky od chovateľa Prvá 
družstevná, a. s. Dačov Lom

PLEMENO ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA
I. miesto: plemenné jarky od chovateľa PD Lip-
tovské Revúce
II. miesto: plemenné jarky od chovateľa RD 
Klenovec

PLEMENO PÔVODNÁ VALAŠKA
I. miesto: plemenné jarky od chovateľa Vladi-
míra Magnu, Ponická Lehôtka
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BAHNICE, JARKY A JAHNIČKY MÄSOVÝCH PLE-
MIEN
I. miesto: plemenné jarky plemena SF od cho-
vateľa Agrofarma Šándor Pleš
II. miesto: plemenné jarky plemena OD od cho-
vateľa Pavla Vyšovského, Stará Ľubovňa

BAHNICE, JARKY A JAHNIČKY MLIEKOVÝCH PLE-
MIEN
I. miesto: plemenné jarky plemena LC od cho-
vateľa Keľo a synovia, s. r. o. Veľké Teriakovce
II. miesto: plemenné jarky plemena SD od cho-
vateľa PD Predmier Súľov

PLEMENNÉ KOZY
PLEMENNÝ CAP
Šampión výstavy: plemenný capko plemena 
BKK, línia Karli, číslo CEHZ SK 3091530 od cho-
vateľa Ing. Alexandra Čerevku, Gôtovany

PLEMENNÉ KOZY
I. miesto: plemenné kozičky plemena BKK, od 
chovateľa PD Mestečko

Zlatý kosák získala celá kolekcia vystavova-
ných plemenných jariek plemena slovenská 
dojná ovca. Cenu riaditeľa Plemenárskych slu-
žieb SR š.p. za mimoriadny prínos a dlhoročnú 
spoluprácu získala Ing.Anna Kováčiková.

Naša na tohtoročnom 43. ročníku medzi-
národnej výstavy Agrokomplex bola úspešná. 
Dokázali sme na výstavu zabezpečiť početné 
a pestré zastúpenie rôznych plemien oviec 
a kôz chovaných na Slovensku, pričom sme 
kládli dôraz na čo najpočetnejšie zastúpenie 
nového národného plemena slovenská doj-
ná ovca. Spolu sme mali na výstave 110 zvie-
rat. Zastúpených bolo 10 plemien oviec a dve 

plemená kôz. Vystavované zvieratá aj náš 
program vyvolali veľký záujem návštevníkov. 
Za toto patrí poďakovanie všetkým vystavova-
teľom, ktorí neľutovali svoj čas a prácu na prí-
pravu svojich zvierat na túto výstavu.

Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí 
pomohli pri organizácii a zabezpečení tohto-
ročnej výstavy. Ďakujem aj členom hodnotiacej 
komisie za objektívne hodnotenie vystavova-
ných zvierat.

Poďakovanie patrí aj sponzorom – našim 
členom, ktorí sa podieľali na materiálno – tech-
nickom zabezpečení výstavy. Sú to nasledovní 

členovia a priaznivci ZCHOK na Slovensku:
PD Liptovské Revúce, pani Oľga Apolení-

ková, GRANELAM, a. s. Ostrov, Keľo a syno-
via, s. r. o., PPS Bobrovec, s. r. o., RD Kleno-
vec, pám Ing. Daniel Hrežík, Agrodružstvo 
Bystré, pán Miroslav Majer, SPDP Lúžňan, 
Ovisfarma, s. r. o., Pán Štefan Črep, PD Mes-
tečko, pán doc. RNDr. Milan Margetín PhD., 
RD Veľká Rača – Oščadnica, Agrodružstvo 
Krivá, pán Ing. Jozef Kováč, FIAM agro servi-
ces, s. r. o., pán RNDr. Július Szabó, PD Pred-
mier, PD Sklabiňa, pán Vladimír Magna, pán 
Ing. Pavol Gonda, pán Juraj Zúbek



NAPÍSALI STE NÁM

Ing. Ján Turčan, PhD.

Dňa 12. augusta 2017 sa v horehronskej 
obci Jasenie uskutočnil jubilejný X. ročník Ja-
senských baraních hodov. Baranie hody, tak 
ako aj po minulé roky boli spojené so súťažou 

vo varení baraních hŕč. Súťaže sa zúčastnilo 
19 dvojčlenných družstiev. Súťaž prebieha-
la v doobednajších hodinách popri súťažiach 
detí a dospelých účastníkov podujatia. Celá 
akcia bola spojená s kultúrnym programom, 
ktorý začínal vystúpením speváka a fujaristu 

p. Ing. Čontofalského, píšťalkára p. Krštení-
ka, ľudovou hudbou Pecníkovci a speváckym 
zborom Chabenec. V popoludnajších hodinách 
program pokračoval vystúpením hodobnej 
skupiny Heľenine oči a hudobnej skupiny Ho-
go Fogo. Tanečnou zábavou účasníkov spre-

Jubilejný X. ročník Jasenských baraních hodov



vádzala hudobná skupina ZBM. Ale vráťme sa 
k samotnej súťaži. Vyhodnotenie súťažiacich 
bolo o 13.00 hod. a výsledky v prvých troch 
miestach boli nasledovné: 1. miesto obsadilo 
družstvo Dusík team (R. Dusík, J. Horváth), 
2. miesto obsadili Čiefovci (R. Čief a súroden-

ci) a 3. miesto na veľkú radosť vedenia Zväzu 
chovateľov oviec a kôz-družstvo B. Bystrica 
obsadili naši členovia, a to bratia Paľko a Mar-
tin Demeterovci, ktorým týmto chceme, čo 
najsrdečnejšie poblahoželať. Sme radi, že po-
pri náročnej práci ako je ovčiarstvo, ktoré ony 

realizujú na tej najvyššej úrovni, a to na úrovni 
šľachtiteľského chovu, sa zúčastnili tejto akcie 
a vytvorili pre mnohých návštevníkov priateľ-
ské prostredie. Celá akcia sa uskutočnila s fi-
nančnou podporou Banskobystrického samo-
správneho kraja a Obce Jasenie.



V sobotu 29. 7. sa v Liptovskej Lúžnej 
uskutočnil už 14. ročník Medzinárodných 
majstrovstiev SR v strihaní oviec. Zápoleniu 
najlepších strihačov zo Slovenska, Českej re-
publiky a Poľska prialo počasie. Celý deň bol 
sprevádzaný vysokým záujmom divákov aj mi-
moriadnymi výkonmi strihačov. Môžeme vy-

hlásiť: Rekord prekonaný! Ovca ostrihaná za 
46 sekúnd! Dokázal to víťaz Krisztián Jarosz 
z Poľska. II. Šimon Smoleňák, III.Slavomír 
Sobek. Kompletné výsledky si môžete pozrieť 
v tabuľke. Okrem strihačskej súťaže sa mohli 
návštevníci zúčastniť aj súťaže v pití žinči-
ce a jedení bryndze. Aj tieto súťaže prilákali 

veľké množstvo divákov, ktorí sa presvedčili 
o pozitívnom efekte chovu oviec na sloven-
skom vidieku. Cieľ podujatia bol naplnený 
- chov oviec sa propagoval tými najlepšími 
produktami. Vďaka za prípravu úspešného 
podujatia patrí kolektívu pracovníkov SPDP 
Liptovská Lúžna.

Výsledková listina - finále Počet strihaných ovcí: 10

Súťažné Meno 

súťažiaceho

Číslo Dosiahnutý čas Strihanie Ohrada Celé Celkové Celkové 

kolo pracoviska Minúty Sekundy Body Body Body body skóre poradie

Finále

Jarosz Kristian 3 11 3 33,15 33 19,5 0 38,40 1

Smoleňak Šimon 4 14 1 42,05 62 30,5 0 51,30 2

Sobek Slavomír 1 15 6 45,30 40 28 0 52,10 3

Kutaj Peter 2 16 26 49,30 82 20 0 59,50 4

Medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní oviec



Medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní oviec



Medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní oviec
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Z ČINNOSTI ZVÄZU

Martina Staňová
OZ Chováme doma

Chovateľský deň v skanzene ponúka mož-
nosť vidieť na jednom mieste naše národné 
plemená koní, hovädzieho dobytka, oviec, 
kôz, králikov, holubov, husí, sliepok a psov. 
„Našim cieľom je propagovať chov slovenských 
plemien, ktorých je pomerne málo. Ich chovu 
sa u nás venuje len malé množstvo chovate-
ľov. Niektorým druhom v nedávnej minulosti 
dokonca hrozil zánik,“ dodáva František Sta-
ňo z OZ Chováme doma. Toto na Slovensku 
jedinečné podujatie populárnym spôsobom 
šíri osvetu o hospodárskych zvieratách našich 
národných plemien. Usporiadatelia tento rok 
rozšírili podujatie o ukážky remeselnej a ľu-
dovo-umeleckej tvorby. „Chceli sme návštev-
níkom ukázať, ako sa kedysi žilo. Drevenice, 

hospodárske zvieratá a remeselníci. To všetko 
pomáha vytvoriť si obraz o živote našich de-
dov.“ Práve za existenciou vystavovaných ple-
mien zvierat stoja desiatky rokov šľachtiteľskej 
práce našich predkov.

Zvieratá vo Vychylovke vystavovali chovate-
lia a majitelia fariem z Kysúc, ale aj vzdialených 
regiónov Slovenska. Ich účasť podporili chova-
teľské organizácie, v ktorých sa združujú- Zväz 
chovateľov koní Slovenska, Zväz chovateľov 

Chovateľský deň v skanzene tento rok 
prilákal 3200 návštevníkov

V nedeľu 16. júla sa v skanzene Vychylovka 
Nová Bystrica konal druhý ročník podujatia 
Chovateľský deň v skanzene – prezentačnej 
výstavy hospodárskych zvierat slovenských 
plemien. Na zvieratá sa prišlo pozrieť takmer 
3200 návštevníkov. Takú vysokú návštevnosť 
skanzen doposiaľ nikdy nezaznamenal.
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pinzgauského dobytka, Zväz chovateľov oviec 
a kôz na Slovensku, Základná organizácia SZCH 
v Žiline a Kysuckom Novom Meste, Klub cho-
vateľov československého vlčiaka a Klub cho-
vateľov slovenských hrubosrstých stavačov. 

Propagačné materiály o chove včiel zabezpe-
čila organizácia včelárov z Čadce. Zúčastnil sa 
aj Marans-Club Slovensko, ktorý na spestrenie 
podujatia vystavoval sliepky marans čierno-
-strieborného farebného rázu.

Prezentačnú výstavu sprevádzal aj kultúr-
ny program. Chovateľský deň v skanzene sláv-
nostne otvorili vystúpením Vlasty Mudríkovej. 
Nasledoval príhovor Daniela Hrežíka z Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. 
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V mene usporiadateľov sa návštevníkom pri-
hovoril František Staňo za občianske združe-
nie OZ Chováme doma a Janka Berešová, ria-
diteľka skanzenu Vychylovka. Potom vystúpili 
folklórne skupiny Dolina a Ozvena. Podujatie 
prilákalo nie len chovateľov, ale najmä rodiny 
s deťmi. „To, že sa sem prišla pozrieť takmer ti-
sícka detí, nás veľmi teší. Budovať vzťah k zvie-
ratám u detí je veľmi dôležité. Práve oni môžu 
pokračovať v našej chovateľskej práci,“ dopĺňa 
František Staňo.

Unikátom podujatia bolo, že sa podarilo na 
jednom mieste vystaviť všetky slovenské pleme-
ná oviec a kôz. Vrátane nedávno uznaného no-
vého plemena slovenská dojná ovca. Jej šľach-
tenie trvalo 25 rokov. Naposledy sa výstava 
oviec na Kysuciach konala v roku 1990. Myšlien-
ku zorganizovať výstavu slovenských plemien 
mal František Staňo v hlave už dlhšiu dobu. Pred 
rokom ju pretavil do reality. Pritom pôvodne 
chcel v skanzene urobiť len výstavu hydiny, cho-
vu ktorej sa venuje už veľa rokov. Ako hovorí, 
počas príprav prichádzali ďalšie a ďalšie nápady, 
z ktorých napokon vznikla prezentačná výstava 
národných plemien hospodárskych zvierat, tak 
ako ste ju mohli zažiť aj tento rok. Organizáto-
ri majú už teraz plány na ten ďalší. „ Na budú-
com ročníku by sme chceli prezentovať aj volky 
plemena slovenský strakatý dobytok. Chceli by 
sme ukázať, aký veľký náklad dokážu potiahnuť 
a tiež umožniť návštevníkom previezť sa na voze 
ťahanom volským záprahom,“ hovorí o plánoch 
na budúci rok František Staňo. „Volský záprah 
mal byť atrakciou tohto ročníka. Avšak kvôli 
okolnostiam, ktoré nedokážeme ovplyvniť, sa 
voly na výstavu nedostali.“ Sprievodný program 
o rok bude zameraný na naše tradičné pokrmy. 
Pomohlo by to vyriešiť aj obmedzené kapacity 
na stravovanie v skanzene.

Chovateľský deň v skanzene organizovalo 
občianske združenie OZ Chováme doma, Kysuc-
ké múzeum v Čadci a tento rok aj Zväz chovate-
ľov oviec a kôz na Slovensku. Podujatie sa kona-
lo pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a pod záštitou predsedu 
Žilinského samosprávneho kraja.

OZ Chováme doma sa zaoberá propagáciou 
chovu hospodárskych zvierat. Jeho cieľom je 
propagovanie chovateľskej činnosti na verej-
nosti, usporiadanie výstav, súťaží, chovných 

výberov a zvodov, uverejňovanie odborných 
článkov. Realizuje vzdelávacie, propagačné, in-
formačné a konzultačné činnosti. Združenie má 
zámer starať sa aj o ochranu genofondu zvierat 
a rozšírenie genofondu pôvodných druhov hos-

podárskych zvierat. V tomto období pracujú na 
ďalšom zaujímavom projekte, ktorého cieľom je 
tiež priblížiť chov hospodárskych zvierat širokej 
verejnosti. Spustiť by sa mal na prelome jari 
a leta budúceho roka.
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VEDA A VÝSKUM

Kliešťová encefalitída (TBE, z anglického 
tick-borne encephalitis) je vírusové ochorenie 
človeka prenášané kliešťami, ktoré postihu-
je centrálnu nervovú sústavu. Ochorenie sa 
prejavuje ako meningitída (zápal mozgových 
blán), encefalitída (zápal mozgu) alebo me-
ningoencefalitída. TBE je spôsobená vírusom 
kliešťovej encefalitídy (TBEV, z anglického 
tick-borne encephalitis virus), čo je RNA vírus 
patriaci do čeľade Flaviviridae (Heinz a Allison, 
2000). Vírus bol prvý krát izolovaný na území 
bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1937. Klieš-
te (predovšetkým Ixodes ricinus) hrajú v preno-
se vírusu úlohu vektora aj rezervoára. Hlavným 

hostiteľom sú drobné hlodavce. Veľké zvieratá 
(vysoká zver, ovce, kozy) sú hostiteľmi iba pre 
kliešte, pri udržiavaní vírusu nehrajú dôležitú 
úlohu. V kliešťoch je vírus lokalizovaný v slin-
ných žľazách, prenáša sa transštadiálne (lar-
va-nymfa-dospelý kliešť) aj transovariálne (zo 
samice na vajíčka-larvy) (Řeháček, 1962; Da-
nielová a kol., 2002). Človek sa môže infikovať 
okrem uhryznutia kliešťom, aj tzv. alimentár-
nou cestou čiže konzumáciou nepasterizova-
ného mlieka infikovaných zvierat, kôz (Gre-
šíková, 1957; Hudopisk a kol., 2013) a oviec 
(Grešíková, 1958; Cisak a kol., 2010). U infiko-
vaných oviec a kôz sa vírus vylučuje do mlieka 

5–25 dní (Gritsun 2003). Kliešťová encefalitída 
má inkubačnú dobu 7 až 14 dní. Ochorenie pre-
bieha dvojfázovo (Haglund a Günther, 2003). 
V prvej fáze sa objavuje zvýšená teplota, bo-
lesti hlavy, poruchy spánku, niekedy sa môžu 
vyskytnúť aj bolesti chrbta, kĺbov a končatín, 
prípadne zvracanie. Po niekoľkých dňoch (1-8) 
nastáva asymptomatické obdobie (4-14 dní). 
Chorý pociťuje určitú úľavu, ale nemá pocit 
úplného uzdravenia. U 20-30% pacientov na-
stáva druhá fáza, ktorá sa prejavuje vysokou 
horúčkou 39-40 °C, silnými bolesťami hlavy, 
ospanlivosťou alebo naopak nespavosťou (Lin-
dquist a Vapalahti, 2008). Počas druhej fázy sa 
vyskytujú aj psychické poruchy, ako zhoršenie 
pamäti, zmeny nálad, podráždenosť, stav úz-
kosti, dezorientácia. Ochorenie má závažnejší 
priebeh u dospelých ako u detí. Mortalita je 1 
až 5 % (Gritsun a kol., 2003).

Dramatické zvýšenie počtu infekcií TBEV 

O ovciach, kozách a víruse kliešťovej 
encefalitídy (projekt APVV16-0518)

Epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa objavila v máji tohto roku na východnom Sloven-
sku, bola počtom prípadov najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle vina sa pripísala pro-
duktom zo surového ovčieho mlieka. Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravi-
delnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka. Z histórie sú známe mnohé alimentárne nákazy, 
väčšina prípadov sa však týkala mlieka kozieho.
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v endemických oblastiach a objavenie sa no-
vých endemických oblastí zaradilo kliešťovú 
encefalitídu medzi „vynárajúce sa“ ochorenia 
(„emerging diseases“; Pugliese a kol., 2007). 
Za posledných 20 rokov sa tak stala naras-
tajúcim zdravotníckym problémom v Európe 
aj v Ázii (Süss, 2011). Kliešťová encefalitída 
predstavuje pre Slovensko permanentné riziko, 
najmä v endemických oblastiach. Napriek to-
mu, že je dostupná účinná vakcína, množstvo 
ochorení pribudlo a tento trend má, zdá sa, 
trvalejší charakter. Ochorenie vyžaduje hospi-
talizáciu a môže byť spojené s trvalým poško-
dením zdravia.

Na Slovensku na seba TBE výrazne upútala 
pozornosť v roku 1951 rožňavskou epidémiou 
(Blaškovič, 1954), kedy vyše 600 pacientov 
ochorelo ťažkými zápalmi mozgu a mozgo-
vých blán po konzumácii nepasterizovaného 
kozieho mlieka, ktoré bolo primiešané do 
kravského mlieka a lokálne distribuované do 
predaja. Chorobnosť sa na prelome storočia 
pohybovala medzi 1 až 2 prípadmi na 100 tis. 
obyvateľov. Podľa záznamov epidemiologic-
kého informačného systému (EPIS) má krivka 
výskytu KE na Slovensku od r. 1976 stúpajúci 
charakter (Graf 1).

 Cieľom predkladaného projektu financova-
ného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
na Slovensku je komparatívna analýza zapoje-
nia oviec resp. kôz do alimentárnych infekcií. 
Na základe presne stanovených kritérií bude 
vybraný reprezentatívny počet fariem z celého 
Slovenska. Na každej z nich vyšetríme mlieko 

oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo 
zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vy-
soko senzitívnymi molekulárno biologickými 
metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným 
zvieratám odoberieme krv na stanovenie séro-
logickeho statusu.

Ďalším cieľom bude optimalizácia moleku-

Graf č.1:  Výskyt kliešťovej encefalitídy v rokoch 1976-2014.  (Zdroj: EPIS, UVZ SR, 2015)
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lárno-biologickej detekcie vírusu v mlieku, na-
koľko mlieko je veľmi špecifický materiál. Roz-
por medzi negatívnymi výsledkami rutinného 
testovania mlieka a výskytom alimentárnych 
infekcii môže byť do istej miery spôsobený aj 
nízkou citlivosťou detekčných metód v mlieku. 
Hlavným predmetom optimalizácie bude prí-
prava RNA, keďže nasledujúce kroky na báze 
PCR (polymerázovej reťazovej reakcie) sú uni-
verzálne a ich citlivosť dostatočne preverená. 
Porovnáme rôzne metódy extrakcie RNA z mlie-
ka s využitím umelo-kontaminovaného mlieka 
pripraveného v našom BSL3 (BioSafety Level 
3) laboratóriu. V prípade nálezu pozitívnych 
vzoriek z terénu (kliešte, krv hospodárskych 
zvierat) sa následne pokúsime aj o izoláciu 
infekčného vírusu na bunkovej kultúre. Nové 
vírusové izoláty nám umožnia charakterizovať 
v súčasnosti cirkulujúce vírusové kmene na 
Slovensku. Aktuálne poznatky o genetickej di-
verzite kmeňov TBEV na Slovensku chýbajú. Ich 
využitie pre optimalizáciu molekulárno-biolo-
gických diagnostických metód by pritom tak-
tiež mohlo zvýšiť citlivosť používaných metód 
a prispieť k zlepšenej detekcii vírusu priamo 
v mlieku.

Metodika riešeného projektu
Metodika riešeného projektu sa dá rozdeliť 

na dve hlavné oblasti: zber materiálu v teréne 
a následné vyšetrenie materiálu v laboratóriu. 
Zber kliešťov z vegetácie budeme robiť klasic-

kou metódou, vlajkovaním prízemnej vegetácie 
na pasienkoch v okolí vybraných salašov. Dôraz 
bude kladený na zachytenie celého spektra ve-
getačného krytu so vzťahom k možnému výsky-
tu kliešťov a predovšetkým všetky stanovištia 

cez ktoré musia ovce a kozy prejsť cestou na 
pašu (lesíky, zvyšky porastov medzi agrocenó-
zami, kroviská a lesokroviny, pasienky). Krité-
riom výberu salašov bude lokalizácia v blízkosti 
známych ohnísk TBEV, zachytené ľudské prí-
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pady TBE a prítomnosť kôz. Plánujeme urobiť 
na každom salaši tri zbery ročne (jarný, letný, 
jesenný). Zozbierame takisto kliešte prítom-
né na zvieratách a vyhodnotíme zaklieštenosť 
oviec a kôz. V spolupráci s pracovníkmi sala-
šov bude reprezentatívnej vzorke oviec a kôz 
odobratá vzorka krvi a mlieka.

Kliešte nazbierané na vegetácii resp. na 
chovaných zvieratách a a takisto mlieko budú 
pomocou molekulárnych metód vyšetrené na 
prítomnosť TBEV. Molekulárne metódy zahŕ-
ňajú extrakciu RNA, nakoľko vírusový genóm je 
tvorený RNA. Následne budeme RNA analyzo-
vať vysoko senzitívnou metódou real-time PCR 
podľa protokolu Achazi a kol. (2011). Pozitívne 
vzorky zašleme na sekvenovanie a zároveň sa 
pokúsime izolovať vírus. Krv chovaných zvierat 
vyšetríme serologicky na prítomnosť protilátok 
voči TBEV. Použijeme na to metódu ELISA (En-
zyme-Linked Immuno Sorbent Assay).

Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru za-
pojenia oviec a kôz v prípade alimentárnych 
infekcií. V prípade získania pozitívnych vzoriek 
sekvenačnou analýzou získame veľmi cenné 
informácie o genetickej diverzite vírusu klieš-
ťovej encefalitídy na našom území. Nemenej 
dôležitým výstupom projektu budú konkrétne 
metodické odporúčania pre farmárov v zmysle 
prevencie alimentárnych nákaz.
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Tesne pred krachom v roku 1991 sa tohto 
chátrajúceho družstva ujala Oľga Apoleníková. 
Zmenila hospodársky režim, rozlúčila sa s laj-
dákmi a v roku 2005 sa zamerala výlučne na 
chov oviec a výrobu mliečnych produktov. Ba-
čovka z Pružiny sa i napriek ťažkým začiatkom 
nevzdala, jej farma dnes prosperuje a stádo 
predstavuje tisíc oviec. Zakladá si najmä na 
zdravom ustajnení, dobrej kondícii zvierat, 

kvalitnom mlieku a precíznej hygiene pri výro-
be ovčích syrov a žinčice. Podnikateľka roka, 
Syrár ka roka, Vidiecka žena roka či Vynikajú-
ca podnikateľka Slovenskej republiky. To je iba 
skromný výpočet titulov, ktoré bačovka z Pruži-
ny získala. Nikdy však nezabudne dodať, že na 
Slovensku je veľa šikovných žien, ktoré, žiaľ, 
ešte nedostali príležitosť.

Tvrdí: „Aj ja som žena, obyčajná farmárka, 

ale viem, že pokiaľ si šikovná žena trúfne na 
vedúcu funkciu, tak ju zvládne. Musí však veľmi 
chcieť, nasilu sa nič robiť nedá. Začínala som 
ako dojička a v súčasnosti okrem traktora ovlá-
dam všetky veci potrebné k farmárčeniu.“ Far-
márka zo stredného Považia na záver prízvu-
kuje, že bez lásky k povolaniu by nič v živote 
nedokázala. „Ak sa stane práca koníčkom, je to 
veľké šťastie. Navyše, pracovať v prostredí nád-
herných hôr a lúk so šikovnými ľuďmi a obľúbe-
nými zvieratami je jednoducho úžasné.“

(12.09.2017; Kysucké noviny; č. 36, NÁŠ 
REGIÓN , s. 11; MILAN MATUŠINSKÝ)

Farmárka chová tisíc oviec
Na Slovensku nie je veľa žien, ktoré sa uplatnili v riadiacich pozíciách. Osobitne to platí 

o pôdohospodárstve. Existujú však aj výnimky, napríklad Oľga Apoleníková z Pružiny pri Po-
važskej Bystrici, ktorú dobre poznajú aj kysuckí farmári. Jej súčasnú agrofarmu pôvodne tvoril 
zanedbaný poľnohospodársky areál, v ktorom chovali hovädzí dobytok a ošípané.
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Spôsob hodnotenia plemen-
ných oviec špecializovaných doj-
ných plemien a dojných oviec 
s kombinovanou úžitkovosťou sa 
na Slovensku používal s väčšími 
či menšími zmenami prakticky od 
druhej polovice 90-tych rokov mi-
nulého storočia. V podmienkach 
Slovenska je systém hodnotenia 
plemenných oviec v praktickej 
podobe obsiahnutý v tzv. „bo-
nitačnom kľúči“, keďže tento 
termín bol a je zaužívaný v cho-
vateľskej praxi už desiatky rokov. 
Jedná sa o 100 bodový bonitačný 
kľúč, kde posudzovaný jedinec 
dojných oviec získaval doteraz 
čiastkovú triedu plemennej hod-
noty za ukazovateľ „plodnosť“, 
„intenzita rastu“, „vlna“, „mlie-
ková úžitkovosť“ a „exteriér“. 
Maximálny počet bodov, ktoré 
mohol získať posudzovaný jedi-
nec za prvé 4 ukazovatele závisel 
od jeho produkčného zamerania 
(špecializované dojné plemeno 

resp. dojné plemeno s kombino-
vanou úžitkovosťou). Viac bodov 
získal posudzovaný jedinec za ten 
ukazovateľ, ktorý vo väčšej miere 
ovplyvňoval ekonomiku chovu.

V posledných rokoch rástol 
v chovoch dojných oviec na Slo-
vensku ekonomický význam mlie-
kovej úžitkovosti, keďže nákupné 
ceny mlieka resp. mliečnych vý-
robkov boli relatívne vysoké a na-
opak klesal ekonomický význam 
predaja jatočných jahniat. Toto 
sa týkalo najmä špecializovaných 
dojných oviec (lacaune, VF, slo-
venská dojná ovca, assaf), ale aj 
dojných oviec s kombinovanou 
úžitkovosťou (zošľachtená valaš-
ka, cigája). Objavovali sa stále 
častejšie názory, že v súčasnej 
dobe nie je účelné vážiť jahňatá 
dojných oviec pri odstave, zisťo-
vať ich intenzitu rastu do odsta-
vu a stanovovať pre posudzované 
jedince čiastkové triedy plemen-
nej hodnoty za tento ukazovateľ, 

ale treba skôr posilniť význam 
a váhu ukazovateľov súvisiacich 
s mliekovou úžitkovosťou. Pre-
to na zasadnutí Šľachtiteľskej 
rady (ŠR) pri ZCHOK konané-
ho dňa 9. 11. 2016 bolo prijaté 
uznesenie, podľa ktorého mala 
užšia pracovná komisia ŠR prero-
kovať problematiku hodnotenia 
ukazovateľa „intenzita rastu“ 
a navrhnúť nový spôsob hodno-
tenia plemenných oviec dojných 
plemien. Táto pracovná komisia 
sa zišla 8. 2. 2017 a bolo na nej 
prijaté uznesenie, že u špeciali-
zovaných dojných oviec budú bo-
dy za intenzitu rastu (10 bodov) 
presunuté a pripočítané k bodom 
za mliekovú úžitkovosť, čím bude 
môcť získať hodnotený jedinec až 
50 bodov za mliekovú úžitkovosť 
(polovica bodov zo všetkých mož-
ných). Pri plemenách s kombino-
vanou úžitkovosťou so zameraním 
na produkciu mlieka mali byť body 
za intenzitu rastu (20 bodov) opäť 
presunuté a pripočítané k bodom 
za mliekovú úžitkovosť, čím mo-
hol hodnotený jedinec získať až 
45 bodov za tento ukazovateľ.

Na základe uvedeného uznese-
nia boli prepracované bonitačné 
kľúče pre špecializované dojné 
plemená a tiež dojné plemená 
s kombinovanou úžitkovosťou. 
Tieto vstúpili na základe roz-
hodnutia Šľachtiteľskej rady pri 
ZCHOK do platnosti 1. augusta 
2017. Podľa inovovaného boni-
tačného kľúča musia byť hodno-
tené už všetky plemenné ovce 
(aukčné barany, jarky) narodené 
v roku 2017. Podľa inovovaného 
bonitačného kľúča bude môcť ple-
menná jarka alebo aukčný baran 
niektorého zo špecializovaných 
dojných oviec (najmä plemena LC 
a SD) získať až 50 bodov za uka-
zovateľ „mlieková úžitkovosť, 25 
bodov za ukazovateľ „plodnosť“, 
5 bodov za „vlnu“ a 20 bodov za 
„exteriér“. V prípade dojných ple-
mien s kombinovanou úžitkovos-
ťou (plemeno ZV a C) bude môcť 
plemenná jarka alebo aukčný 
baran získať až 45 bodov za uka-
zovateľ „mlieková úžitkovosť, 25 
bodov za ukazovateľ „plodnosť“, 

10 bodov za „vlnu“ a 20 bodov za 
„exteriér“. Spôsob hodnotenia 
ukazovateľov „plodnosť“, „vlna“ 
a „exteriér“ zostáva pritom rovna-
ký ako doteraz, mení sa len počet 
bodov, ktoré môže posudzovaný 
jedinec získať za jednotlivé čiast-
kové triedy plemennej hodnoty 
pre ukazovateľ „mlieková úžit-
kovosť“. V prípade špecializova-
ných dojných oviec maximálny 
počet 50 bodov (s hodnotením 
+++) bude môcť získať len 20% 
jedincov s najvyššou plemennou 
hodnotou za produkciu mlieka, 
35 bodov (s hodnotením ++) zís-
ka 21 – 60% jedincov s najvyššou 
plemennou hodnotou, atď. (viď 
inovovaný bonitačný kľúč platný 
od 1. 8. 2017). V prípade dojných 
oviec s kombinovanou úžitkovos-
ťou maximálny počet 45 bodov 
(s hodnotením +++) bude môcť 
získať opäť len 20% jedincov 
s najvyššou plemennou hodno-
tou za produkciu mlieka, 35 bo-
dov (s hodnotením ++) 21 – 60% 
jedincov s najvyššou plemennou 
hodnotou, atď. (opäť viď inovo-
vaný bonitačný kľúč). Dôležité 
je pritom upozorniť na fakt, že 
plemenné hodnoty pre produkciu 
mlieka sa budú stanovať rovnako 
ako doteraz (metodológia BLUP- 
AM). Čiastkové triedy plemennej 
hodnoty za ukazovateľ „intenzita 
rastu“ už v katalógoch z nákup-
ných trhov nebudú u dojných 
oviec uvádzané. Ovciam dojných 
plemien budú prideľované body 
len za 4 ukazovatele (plodnosť, 
mlieková úžitkovosť, vlna a ex-
teriér).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že 
mlieková úžitkovosť bude rozho-
dujúcim spôsobom ovplyvňovať 
výslednú triedu plemennej hod-
noty dojných oviec na Sloven-
sku. Preto tomuto ukazovateľu 
bude potrebné venovať v selekcii 
a šľachtení ešte väčšiu pozornosť 
ako doteraz. Mimoriadnu pozor-
nosť treba venovať výberu rodi-
čovských párov s najvyššou ple-
mennou hodnotou pre produkciu 
mlieka a špičkové plemenné bara-
ny využívať v chovoch v čo najväč-
šom rozsahu.

Hodnotenie dojných plemien oviec na 
Slovensku – inovácia bonitačného kľúča

Jeden z hrubších baranov plemena zošľachtená valaška.

doc. RNDr. M. Margetín, PhD.1,2

Ing. J. Šutý3 
Ing. K. Šulko4

1Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 
2NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Lužianky, 

3Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica, 
4Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p., Bratislava
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Ing. Július Šutý
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Viac sa chcem venovať pleme-
nu valaška (pôvodná valaška). 
Pri revitalizácii tohto nášho ná-
rodného plemena boli stanovené 
dva základné postupy - nákupom 
plemenného materiálu zo zahra-
ničia, prevažne z Českej republiky 
a Nemecka (nie je bez zaujíma-
vosti, že populácie oviec pôvod-
nej valašky v týchto krajinách sú 
väčšinou potomkovia oviec zo Slo-
venska vyvezené do zahraničia za-
čiatkom 90-tych rokov minulého 
storočia) a výberom fenotypovo 
vyhovujúcich jedincov z existu-
júcej populácie zošľachtenej va-
lašky. Výhodou druhého postupu 
je vyššia rôznorodosť (farebné 
rázy, typy rohatosti), nevýhodou 
nutnosť prísnej pozitívnej selekcie 
potomstva. Týmto spôsobom bolo 
založených niekoľko stád pôvod-
nej valašky. Na základe návrhu 
ŠR a posúdením členmi Výberovej 
komisie pre chov oviec a kôz pri 

MPRV SR (ďalej len „VK“) využíva-
me aj možnosť preklasifikovania 
baranov plemena

ZV 100 na V 100. Tohto roku 
sme tak preklasif ikovali barana 
čierneho farebného rázu z PD Lip-
tovské Hole Kvačany.

Na zasadnutí Klubu chovateľov 
pôvodnej valašky (ďalej len „KCH-
PV“) 8. 12. 2016 v Oščadnici bola 
prerokovaná potreba vytvorenia 
nových genealogických línií ba-
ranov valaška (pôvodná valaška) 
a menovaná pracovná skupina 
na prípravu návrhu kandidátov 
na zakladateľov nových línií. Po 
posúdení zvierat členmi VK na 
nákupnom trhu, pri ktorom sa klá-
dol dôraz na exteriér, sortiment 
a charakter vlny, pomer dĺžky pod-
sady a pesíka, farebný ráz, typ ro-
hatosti, členovia KCHPV na zasad-
nutí klubu 24. 6. 2017 v Oravskej 
Polhore poverili svojho predsedu 
doc. Ing. Karola Kočíka, PhD. po-
slaním návrhu na ŠR o uznanie 
nových línií. Žiadosti poslali aj 
chovatelia baranov individuálne, 

pričom mali zaužívanú možnosť 
pomenovať novú líniu podľa vlast-
ného uváženia. Žiadosti boli doru-
čené a ŠR schválené. Bližšie infor-
mácie o zakladateľoch nových línií 
sú uvedené v prílohe.

Problematika tvorby nových ge-
nealogických línií sa bude riešiť aj 
u nového národného plemena oviec 
„slovenská dojná ovca“, oficiálne 
uznaného 26. 5. 2017 v Trenčian-
skej Teplej. Bude prerokovaná na 
najbližšom zasadnutí ŠR.

Na záver možno skonštatovať, 
že rozhodnutie tvorby nových 
línií plemenných baranov bo-
lo správne. Na základe analýzy 
výsledkov línií uznaných v roku 
2009 (bola publikovaná v časo-
pise Chov oviec a kôz č. 4/2016), 
niektoré línie sa síce „neujali“, 
ale väčšina prispela ku gene-
tickému pokroku našich chovov 
oviec. Aj to je cesta k ochrane 
genofondu našich národných 
plemien.

Novozaložené genealogické línie 
plemenných baranov v roku 2017

V zmysle uznesenia Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK (ďalej len „ŠR“) 
z 29. 4. 2009 pokračoval aj v roku 2017 výber zakladateľov nových 
genealogických línií plemenných baranov našich národných plemien 
oviec. Vzhľadom na to, že podrobnosti o potrebe a systéme zaklada-
nia nových línií u plemien zošľachtená valaška a cigája publikoval 
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. a kol. v časopise Chov oviec a kôz čís-
lo 3/2009, nebudem túto tému ďalej rozoberať. V roku 2017 bola zalo-
žená len jedna nová línia plemena zošľachtená valaška z chovu NOFA, 
Ing. Norbert Fassinger (bližšie údaje v prílohe).

Barany plemena valaška (NT baranov Liptovské Revúce 2015). Dôsledné posudzovanie exteriéru oviec je stále súčasťou bonitačného kľúča.
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Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
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Vývoj chovu oviec na Slovensku
Chov oviec patril oddávna k základným zlož-

kám poľnohospodárskej výroby na Slovensku. 
Už pravekí obyvatelia nášho územia poznali 
ovcu ako hospodárske zviera, ktoré prináša 
svojim chovateľom mnohoraký úžitok. Od ob-
dobia raného stredoveku sa stále častejšie vy-
skytujú písomné doklady o chove oviec a jeho 
význame v hospodárskom živote krajiny. V nie-
ktorých horských regiónoch sa ovčiarstvo stalo 
dôležitým zdrojom obživy obyvateľstva. Chov 
oviec ako súčasť poľnohospodárstva úmerne 
k svojmu ekonomickému významu ovplyvňoval 
formovanie spôsobu života a kultúru ľudu.

Prvá zmienka o chove oviec na Slovensku je 
historicky zaznamenaná v dokumente z roku 
1151, v ktorom sa spomínajú slovenské sala-
še (ovile) a pastieri oviec (pastores ovilum). 
Ovčiarstvo a špeciálne chov oviec valaským 
spôsobom je unikátom a špecifikom tradičnej 
ľudovej kultúry Slovenska. Chov pôvodných va-
laských oviec na Slovensku má dlhoročnú tra-
díciu, ktorá siaha až do 15.-16. storočia nášho 
letopočtu, t. j. kedy na naše územie postupne 
prichádzajú chovatelia oviec a pastieri putujúci 
Karpatským oblúkom z územia bývalého Valaš-
ského kniežatstva, ktoré sa do dejín zapísalo 
ako tzv. valaská kolonizácia. Ich systematický 
chov a na to nadväzujúca kultúra významne 
ovplyvnili charakter poľnohospodárstva, ale aj 
samotnej krajiny a dokonca aj kultúrnu tradí-
ciu takmer všetkých hornatých oblastí Sloven-

ska a to od Bielych Karpát (na Západnom Slo-
vensku) až po výbežky Východných Karpát (na 
Východnom Slovensku), resp. od predhoria Vy-
sokých Tatier (na severe) až po Slovenské stre-
dohorie (obr 1). Podľa historických záznamov 
koncom 19. storočia až po začiatok 20. storo-
čia tvorili jedince, ktoré bolo možné priradiť 
k tejto skupine oviec (resp. k tomuto plemenu) 
približne 80 % celkovej populácie oviec cho-
vaných na území súčasného Slovenska. V roku 
1874 sa na Slovensku chovalo takmer 3 mil. ks 
oviec. Na začiatku 20. storočia dochádza k po-
stupnému znižovaniu počtu oviec. V roku 1910 
sa na Slovensku chovalo 1 290 000 ks oviec, 
v roku 1920 to bolo už len 600 000 ks a v roku 
1933 už len 332 963 oviec. (Zrubec, 2004). 
Príčinou úpadku bol menší záujem o vlnu ale aj 
to, že západné časti bývalej Rakúsko-Uhorskej 
monarchie zaviedli vlastný chov oviec, pričom 
jeho zakladateľmi boli mnohí Slováci, najmä 
z Oravy a Liptova.

Po roku 1948 bol u nás chov oviec v pre-
važnej miere v držbe socialistického sektora. 
Podľa typov poľnohospodárskych podnikov išlo 

Chov oviec svojim významom po stáročia zasahoval do viacerých oblastí hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho vývoja krajiny, stal sa predmetom štúdia viacerých vedných odborov. 
Geografia prejavovala už od konca 19. storočia sústavný záujem o preskúmanie tohto javu 
v Európe. Viaceré geografické práce o chove oviec (pastierstve) na Slovensku objasnili otázky 
vzájomných vzťahov medzi prírodným prostredím a rozvojom pastierstva.

Chov oviec na Slovensku – vývoj, súčasný 
stav, priestorové rozmiestnenie
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o bývalé JRD (jednotné roľnícke družstvo), ŠM 
(štátne majetky) a ÚRO (ústredne riadené or-
ganizácie). Počet oviec v tomto období rástol 
a v roku 1985 dosiahol počet oviec v týchto ty-
poch podnikov hodnotu 430 tisíc.

Po roku 1989 došlo k výraznému poklesu 
stavu oviec na Slovensku. Kým v roku 1990 sa 
chovalo na Slovensku viac ako 620 tis. oviec, 
o štyri roky neskôr už iba 411 tis. a najnižší 
stav bol dosiahnutý v roku 2001, kedy bolo 
evidovaných 316 tis. oviec. V nasledujúcom 
období sa podarilo tento negatívny trend 
zastaviť a počet oviec sa stabilizoval praktic-
ky do roku 2005 na úrovni približne 320 tis. 
oviec. Od tohto roku nastáva postupný nárast 
počtu oviec na úroveň 400 tis. oviec v roku 
2013. Bohužiaľ počet oviec v nasledujúcich ro-
koch postupne klesol na úroveň 369 tis. oviec 
v roku 2016.

Priestorové rozmiestnenie chovu oviec na 
Slovensku

Vhodná geografická poloha, prírodný po-
tenciál ale i svahovitosť územia vytvárajú 
priam ideálne podmienky pre chov oviec, kto-
rého krajinotvorná funkcia nadobúda stále 
väčší význam, hlavne pri využívaní trvalých 

trávnych porastov. Pasenie patrí k nevyhnut-
ným prvkom pri udržiavaní kultúrnej lesohos-
podárskej krajiny v horských a podhorských 
oblastiach a pomáha zlepšovať estetický 
vzhľad krajiny bez negatívneho dopadu na ži-
votné prostredie.

Rastúci počet oviec od začiatku nového 
milénia na Slovensku sa premietol aj do hod-

noty intenzity chovu oviec na Slovensku. Kým 
v roku 2000 dosahovala za Slovenskú republiku 
hodnotu 14,3 oviec na 100 ha poľnohospodár-
skej pôdy, tak v roku 2013 to bolo už 20,7 oviec 
na 100 ha PP. Táto hodnota sa do roku 2016 
znížila na hodnotu 19,2 oviec na 100 ha PP.

Pri charakteristike priestorového rozmiest-
nenia chovu oviec zohrávajú rozhodujúcu úlo-
hu prírodné faktory. V nížinatých oblastiach 
kde sú úrodné pôdy – oblasť Podunajskej níži-
ny, Záhorskej nížiny a časti Východoslovenskej 
nížiny a priľahlých kotlín - dosahuje intenzita 
chovu oviec nízke hodnoty (menej ako 5 oviec 
na 100 ha PP). Naopak hornaté oblasti Malej 
a Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, Slovenského 
stredohoria, Slovenského Rudohoria, Javor-
níkov a časti Bielych Karpát, kde je dostatok 
pasienkov možno pozorovať vysokú intenzitu 
chovu oviec (nad 50 oviec na 100 ha PP).

Samozrejme, že v dôsledku hlavne prí-
rodných predpokladov aj tu možno pozo-
rovať značné rozdiely medzi jednotlivými 
regiónmi Slovenska. Z pohľadu väčších re-
gionálnych jednotiek – krajov, dosahujú 
najvyššiu intenzitu chovu oviec Žilinský kraj 
(51 oviec/100 ha PP) a Banskobystrický kraj 
(41,4 oviec/100 ha PP). Naopak veľmi nízke 
hodnoty dosahujú regióny Západného Slo-
venska – Trnavský kraj (0,8), Bratislavský kraj 
(1,1) a Nitriansky kraj (2).

Graf č.1:  Valaské sídla v Karpatoch na území bývalého Československa. 

(Häufler, V., 1955)
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Graf č.2:  Vývoj počtu oviec na Slovensku v období 1990-2016.

Zdroje: Štatistická ročenka SR 1993-2012, databáza DATAcube, Štatistický úrad SR.
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Graf č.3:  Intenzita chovu oviec na Slovensku v roku 2016.

Zdroj: databáza DATAcube, Štatistický úrad SR. 
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Z pohľadu nižšej regionálnej úrovne – okre-
sy – sú rozdiely samozrejme ešte výraznejšie. 
Najvyššie hodnoty dosahujú okresy Žilinského 
a Banskobystrického kraja. Ide o horské okre-
sy, v ktorých sú najvhodnejšie podmienky pre 
chov oviec – disponujú vysokou hodnotou roz-
lohy TTP. Najvyššiu hodnotu dosahujú okresy 
Ružomberok (106,8), Banská Bystrica (87), 
Brezno (85,1), Dolný Kubín (81,1) a Detva 
(68,8). Veľmi vysoké hodnoty intenzity cho-
vu oviec majú aj okresy, do ktorých zasahujú 
pohoria Javorníky a Biele Karpaty - Považská 
Bystrica (111,2) – najvyššia hodnota v rámci 
SR, Púchov (78,1) ale aj niektoré okresy vý-
chodného Slovenska Gelnica (94,6), či Kežma-
rok (55,9). Vo všeobecnosti ide o pás vysokej 
intenzity chovu oviec v smere zo SZ na JV od 
Čadce po Rožňavu. Najvýznamnejšiu dynamiku 
v intenzite chovu zaznamenal okres Považská 
Bystrica (v r. 2000 – 20,9, v r. 2016 – 111,2 
oviec na 100 ha PP). Pri pohľade na obr. 4 je 
jasne viditeľná veľmi nízka intenzita chovu 
oviec na juhozápade Slovenska, kde z morfo-
logického hľadiska dominujú nížiny s úrodnými 
pôdami, ktoré sú v prevažnej miere zornené. 
Ďalší región s veľmi nízkou intenzitou chovu 
možno pozorovať na Východoslovenskej níži-
ne (okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov). 

Zaujímavá je situácia v okrese Poprad, ktorý 
má z hľadiska prírodných predpokladov vhodné 
podmienky pre chov oviec, avšak hodnota inten-

zity chovu v okrese dlhodobo klesá (ako u jedi-
ného z okresov) – z hodnoty 18,1 oviec/100 ha 
PP v roku 2000 na hodnotu 8,7 oviec/100 ha PP 
v roku 2016. Tento trend pravdepodobne súvisí 
so sprísnením ochranárskych opatrení, keďže 
značná časť okresu patrí do národného parku.

Pri pohľade na absolútny počet oviec pod-
ľa jednotlivých okresov, môžeme konštatovať, 
že najvyššiu hodnotu dosiahli v roku 2016 okre-
sy Rimavská Sobota (25 296), Brezno (18 887), 
Banská Bystrica (16 874), Liptovský Mikuláš 
(16 837), Kežmarok (14 396), Ružomberok 
(12 549), Detva (11 861), Prešov (11 777), Mar-
tin (11 545), Košice–okolie (10 732), Dolný Ku-
bín (10 451) a Považská Bystrica (10 197).

Pri analýze chovu oviec na najnižšej hie-
rarchickej úrovni – obec, sme využili dáta 
z centrálneho registra hospodárskych zvierat. 
Obce, v ktorých sa chová najviac oviec sa prak-
ticky všetky nachádzajú vo vyššie spomínaných 
okresoch s najvyššou hodnotou intenzity cho-
vu. Vybrané obce s najvyšším počtom oviec 
podľa krajov sú uvedené v tabuľke č. 1.

Zdroje:
Databáza DATAcube, Štatistický úrad SR: Od-
vetvové štatistiky, Poľnohospodárstvo, Inten-
zita chovu oviec
Häufler, V., 1955: Horské oblasti v Českoslo-
vensku a ich využití. Praha, ČSAV, 1. Vyd.
Štatistická ročenka SR 1993-2012, Štatistický 
úrad SR
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku: Zo-
znam chovateľov oviec podľa obcí (31. 8. 2016)
Zrubec, L, 2004: Salaše naše.

Poďakovanie:
Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu 

VEGA 1/0395/17: Centripetálne a centrifugálne 
procesy v transformácii regionálneho systému 
Slovenska.

Graf č.4:  Intenzita chovu oviec na Slovensku v roku 2016.Graf č.4: Intenzita chovu oviec na Slovensku v roku 2016.

Zdroj: databáza DATAcube, Štatistický úrad SR. 

Tab. 1: Vybrané obce z najvyšším počtom oviec v roku 2016.

Kraj Okres Obec Počet oviec (ks)

Bratislavský Pezinok Vinosady 82

Trnavský Dunajská Streda Dolný Štál 210

Nitriansky Levice Žemberovce 1074

Trenčiansky
Prievidza Nitrianske Sučany 2319

Púchov Lednica 1954

Žilinský

Ružomberok Liptovské Revúce 3032

Čadca Oščadnica 2005

Dolný Kubín Malatiná 2277

Dolný Kubín Pucov 2061

Liptovský Mikuláš Dúbrava 1646

Martin Belá-Dulice 2231

Tvrdošín Brezovica 1920

Turčianske Teplice Turček 1872

Žilina Lutiše 1375

Banskobystrický

Banská Bystrica Banská Bystrica 2055

Brezno Brezno 2358

Brezno Heľpa 2149

Detva Detva 3386

Detva Látky 2015

Lučenec Budiná 2508

Poltár Kalinovo 2106

Rimavská Sobota Tisovec 3095

Rimavská Sobota Klenovec 2279

Zvolen Pliešovce 1798

Žiar nad Hronom Nevoľné 1844

Prešovský

Kežmarok Spišské Hanušovce 1961

Prešov Proč 1518

Snina Dlhé nad Cirochou 1426

Stará Ľubovňa Veľký Lipník 1801

Košický

Košice - okolie Hodkovce 1442

Spišská Nová Ves Poráč 1213

Trebišov Bara 1759

Zdroj: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
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NAPÍSALI STE NÁM

Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina

V tomto roku už na 44. ročníku tejto nároč-
nej a bohatej výstavy sa taktiež uskutočnila 
celá rada veľmi obsahovo bohatých poduja-
tí, z ktorých pre malovýrobcov ovčích, kozích 
i kravských syrov boli zaujímavé nielen výstav-
né a predajné stánky našich malovýrobcov, 
ale i V.ročník Memoriálu docenta Egona Gyar-
mathyho. Tento memoriál vznikol na pamiatku 
nestora nášho ovčiarstva a koziarstva a vý-
znamného pedagóga SPU v Nitre doc. Ing. Ego-
na Gyarmathyho, CSc. a usporiadala ho 
Ústredná odborná komisia pre chov oviec, kôz 
a koní. V rámci tohto už tradičného memoriálu 
sa uskutočnila aj súťaž o najlepšiu kvalitu syrov 
z ovčieho, kozieho i kravského mlieka.

Na súťaž syrov sa prihlásilo až 17 vý-
robcov zo Slovenska a aj 1 z ČR a to: ADVI-
SE, s. r. o., MVDr. Peter Guba; Agrovex Novoť; 
Almathea, s. r. o., Hvozd u Prostějova; AT 
Dunaj, s. r. o., Rožňava, Mliekareň - Syráreň 
Dubník; Barbora Kováčová, Kozia farma Čier-
na Dolina; Ing. Patrik Keľo, Veľké Teriakovce; 
Ing. Štefan Hamerlík, Jablonica; Jaroslav Du-
bec; O. Apoleníková, Salaš Pružina; Plachtinská 
farma Baránek – Róbert Baránek SHR, Dolné 
Plachtince; PD Liptovské Revúce; PD Slatina 
nad Bebravou; RAMU, s. r. o., farma Pod Vtáč-
nikom; RD Veľká Rača; Gazdovstvo Uhliská, 

VAGRICOL & Co., s. r. o., Nemšová; Syráreň 
Havran, a. s. Senica. Títo výrobcovia priniesli 
na súťaž spolu 47 rôznych syrov z ovčieho, 
kozieho i kravského mlieka. Syry hodnotila 
odborná komisia pod vedením Ing. K. Heriana 
zložená z pracovníkov mliekarni, ŠPU a chova-
teľov zvierat a to veľmi objektívne, nezaujato 
a anonymne.

Výsledky prvých troch najlepších syrov 
v jednotlivých kategóriach:

Ovčí hrudkový syr
1. miesto Roľnícke družstvo Veľká Rača

2. miesto Agrovex Novoť, družstvo
3. miesto Agrovex Novoť, družstvo

Ovčia bryndza
1. miesto Poľnohospodárske družstvo Liptov-
ské Revúce
2. miesto Agrovex Novoť, družstvo
3. miesto Roľnícke družstvo Veľká Rača

Ovčie špeciality
1. miesto Poľnohospodárske družstvo Liptov-
ské Revúce - Ovčí údený syr
2. miesto Poľnohospodárske družstvo Liptov-
ské Revúce - žinčica

Slovenskí malovýrobcovia syrov na 
Agrokomplexe 2017

Na každoročnej medzinárodnej poľnohos-
podárskej a potravinárskej výstave v Nitre je 
vždy celá rada aktuálnych podujatí ako sú 
výstavy hospodárskych zvierat, poľnohospo-
dárskych produktov, výstavy poľnohospodár-
skych i potravinárskych zariadení a taktiež 
celá rada rôznych ocenení, seminárov, súťaží, 
a iných sprievodných podujatí.
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3. miesto RAMU, s. r. o., farma Pod 
Vtáčnikom – 3 mes. zrejúci syr

Kozí hrudkový syr
1. miesto Gazdovstvo Uhliská, 
VAGRICOL & Co., s. r. o., Nemšová
2. miesto Ing. Štefan Hamerlík, 
Jablonica
3. miesto Barbora Kováčová, Kozia 
farma Čierna Dolina

Kozie špeciality
1. miesto Farma Baránek, Veľké 
Plachtince – kozí zrejúci syr
2. miesto Farma Baránek, Veľké 
Plachtince – zrejúci syr korenený
3. miesto Gazdovstvo Uhliská, 
VAGRICOL & Co., s. r. o., Nemšo-
vá – zrejúci kozí syr

Špeciality z kravského mlieka
1. miesto AT Dunaj, s. r. o., Mlieka-
reň - Syráreň Dubník – polotvrdý 
zrejúci syr
2. miesto AT Dunaj, s. r. o., Mlieka-
reň - Syráreň Dubník – polotvrdý 
zrejúci syr
3. miesto Syráreň Havran, a. s., 
Senica - eidamský syr.

V tomto roku sa súťaže zú-
častnil rekordný počet už starších 
a skúsených, ale i nových začí-
najúcich výrobcov syrov a priniesli 
celý rad zaujímavých a aj netra-
dičných výrobkov. Už to neboli len 
tradičné hrudky a bryndza, ale aj 
veľmi pestrá paleta mäkkých, ale 
najmä zrejúcich syrov. Znamená 
to, že už i na Slovensku sa dostá-
vajú na trh i farmárske vynikajúce 
zrejúce syry nielen z kravského, 
ale i ovčieho a kozieho mlieka.

Celkovo možno hodnotiť kva-
litu súťažných syrov veľmi dobre, 
až na malé výnimky všetky syry 
boli dobre vykysnuté a aj prime-

rane vyzreté. U mladých čerstvých 
syrov kvalita bola trochu nevyrov-
naná a to aj u bryndze. Tu treba 
pri výrobe veľmi dbať na správny 
priebeh prekysávania hrudkového 
syra a to v závislosti od použitých 
kyslomliečnych kultúr a celkové-
ho dodržania tepelného režimu. 
Prevažná časť zrejúcich polo-
tvrdých syrov bola veľmi dobrej 
kvality a aj tie syry z malých fa-
riem sa kvalitou vyrovnali kvalite 
syrov vyrobených profesionálne 
v syrárskych mliekarňach. Je to 
veľmi dobrý trend, lebo sa medzi 
spotrebiteľmi už začína zvyšovať 
záujem aj o dobré kvalitné mäkké 
i zrejúce syry a tak sa postupne 
zvyšuje i ich spotreba na požado-
vanú úroveň.

Je potrebné poďakovať všet-
kým výrobcom, ktorí sa zúčastnili 
súťaže na Memoriáli Egona Gyar-
mathyho. Všetci mali možnosť si 
dať posúdiť kvalitu svojich výrob-
kov a mohli sa presvedčiť čo robia 
ďalší výrobcovia. Po vyhodnotení 
výsledkov sa uskutočnili aj odbor-
né prednášky zamerané na výrobu 

syrov a zabezpečenie ich kvality. 
Veľká vďaka za usporiadanie sú-
ťaže patrí najmä hlavnej organi-
zátorke memoriálu a to Ing. Jar-
mile Dúbravskej, PhD., ktorá 
všetko vzorne zabezpečila a pri-
pravila a to nielen na súťaži syrov, 
ale i ďalších podujatiach v rámci 
Memoriálu Egona Gyarmathyho. 
Usporiadanie tohto memoriálu je 
dobrým príkladom toho, ako by 
sme si i u nás na Slovensku mali 
vážiť a uctievať ľudí, ktorí niečo 
pozitívne pre spoločnosť urobili.

Počas Agrokomplexu 2017 
v Nitre sa uskutočnilo i viacero 
zaujímavých podujatí, ktoré sa 
týkali i malovýrobcov syrov na 
Slovensku. V sobotu sa uskutoč-
nil i zaujímavý diskuzný okrúhly 
stôl, ktorý moderoval Juraj Huba 
za účasti bývalého riaditeľa Vý-
skumného ústavu mliekarenského 
Ing. Karola Heriana, predsedky-
ne PD Gader Blatnica Ing. Zlatici 
Holubovej a súčasného predsedu 
Mladých farmárov Milana Jurky-
ho z farmy vo Vasilove. Téma de-
baty bola „Získavajú si slovenské 
mliečne výrobky srdcia spotrebi-
teľov?“. Jednoznačná odpoveď 
diskutujúcich na túto otázku bola 
„áno“. Už v súčasnosti máme celú 
radu dobrých slovenských mlieč-
nych výrobkov z pôvodných väč-
ších mliekarní, ale máme aj celú 
radu malovýrobcov s vynikajúcimi 
mliečnymi výrobkami, čoho dô-
kazom bola aj spomínaná súťaž 
syrov. Však v poslednom čase sa 
začala vyrábať celá veľká škála 
najmä syrárskych špecialít nielen 
z kravského, ale i ovčieho i ko-
zieho mlieka a to nielen tradičné 
hrudky, bryndza a parenice, ale aj 
krásne mäkké ochutené syry, ples-
ňové syry a najmä rôzne prírodne 
zrejúce syry.

Syry na Slovensku sa začínajú 
vyrábať vo väčšom množstve i na 
našich veľkých, ale i malých sy-
rárniach. Je treba konštatovať že 
podobne, ako je to i vo vyspelých 
krajinách EÚ tak aj na Slovensku, 
popri veľkovýrobe potravín vrá-
tane mliečnych výrobkov, kde sa 
vyrába prevažné množstvo základ-
ných potravín – existujú a rozmá-
hajú sa aj malovýrobcovia, ktorí 
zas vyrábajú miestne špeciality 
a obohacujú tak sortiment potra-
vín o domáce špeciality. Pri pre-
daji potravín i mliečnych výrob-
kov cez veľké obchodné siete sú 
výrobcovia často nútení vyrábať 
čo najlacnejšie aj na úkor kvality. 
Od farmarských výrobkov sa preto 
očakáva, že budú pravé, nefalšo-
vané a bez použitia náhradných 
zložiek. Samozrejme, že potom 
i cena výrobkov od malých fariem 
bude úmerne zloženiu vyššia.

Živočíšna výroba a produkcia 
mlieka má v našej spoločnos-
ti stále bohaté rezervy a hlavne 
v súčasnosti je stále nedostatočné 
ohodnotené, hoci to súvisí s celým 
radom súvisiacich problematík 
ako je životné prostredie, ochrana 
pôdy, zamestnanosť ľudí na vidie-
ku, atď. Je načase, aby sme koneč-
ne začali robiť postupné opatrenia 
na razantnejší nástup rozvoja poľ-
nohospodárstva a potravinárstva. 
Však v ekonomike je dobre známe 
pravidlo, že ten štát je úspešný 
i bohatý, ktorý podporuje rozvoj 
strednej vrstvy obyvateľstva vrá-
tane malopodnikateľov a ktorý 
dokáže využívať vlastné zdroje 
a dokáže byť čo najviac sebestač-
ný. Dôkazom toho je aj samotná 
Medzinárodná poľnohospodárska 
a potravinárska výstava Agrokom-
plex a jej bohaté sprievodné pod-
ujatia.
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NAPÍSALI STE NÁM

Mgr. Andrej Medveď

Baktérie sa stali v modernej dobe akýmsi 
symbolom zla. Ľudia si ich spájajú s choroba-
mi. Baktérií sa zväčša ľudia boja. Snažíme sa 
urobiť všetko preto, aby nás neohrozovali. Zo 
všetkých strán sa nás valí reklama na rôzne 
antibakteriálne prípravky na osobnú hygie-
nu či dezinfekčné prostriedky pre domácnosť. 
Snažíme si vytvoriť v domácnostiach dokonale 
čisté a sterilné prostredie. A pritom len malá 
časť baktérií je pre ľudské 
zdravie nebezpečná. V celej 
histórii ľudstva sme spolu-
nažívali s baktériami v istej 
symbióze. Dokonca evolúcia 
to zabezpečila tak, že bez 
niektor ých baktérií dnes 
nevieme prežiť. Každá ob-
lasť ľudského tela, či už je 
to koža, ústa, pochva alebo 
črevo, je kolonizovaná rôz-
nymi typmi baktérií.

Najviac baktérií v ľud-
skom organizme nájdeme 
v čreve. Črevo dospelého 
človeka meria 5-8 metrov 
a delí sa na:
• tenké  čre vo,  kde  sa 

vstrebáva väčšina živín
• hrubé črevo, kde baktérie kvasia (fermentu-

jú) nestrávené sacharidy - cukry
Baktérie, ktoré osídľujú črevo nazývame črevná 

mikroflóra. Tvorí ju 10 - 100 miliárd baktérií 
rôznych kmeňov. Medzi najznámejšie bak-
térie patria baktérie mliečneho kvasenia, 
E.Coli, streptokoky, stafylokoky.

Zjednodušene môžeme črevnú mikroflóru roz-
deliť na:

• zdraviu prospešnú – tá pracuje pre naše 
zdravie

• „zdravie poškodzujúcu“ – patria sem bak-
térie, ktoré keď sa premnožia, spôsobuje to 
zdravotné komplikácie
Naše črevá obýva v priemere 10 krát viac 

baktérií ako je vlastných buniek ľudského tela. 
Osídlenie čreva baktériami začína prirodzeným 
pôrodom, keď sa dieťa dostáva do kontaktu 
s baktériami nachádzajúcich sa na pôrodných 
cestách matky. Tieto baktérie začnú ako prvé 
kolonizovať črevo človeka po narodení. Bakte-
riálne zloženie človeka výrazne ovplyvňuje aj 
dojčenie. Deti, ktoré sú dojčené majú inú črev-

nú flóru, ako deti, ktoré sú kŕmené „umelým“ 
mliekom. U dojčených detí prevažujú najmä 
bif idobaktérie, ktoré udržujú v čreve správ-
ne pH a bránia, aby bolo črevo kolonizované 
choroboplodnými mikroorganizmami. Zistilo 
sa, že deti, ktoré boli kŕmené „umelým“ mlie-
kom, mali menej prospešných baktérií a boli 
náchylnejšie na infekcie. Po ukončení dojčenia 
ovplyvňuje zloženie črevnej mikroflóry najmä 
strava.Dnes vieme, že baktérie v čreve zohrá-
vajú dôležitú úlohu pre správnu imunitu. Ale 

dokážu ovplyvniť napríklad aj hmotnosť člove-
ka? Existuje aj nejaká súvislosť medzi zložením 
črevnej mikroflóry a obezitou?

Rôzne štúdie na zvieratách ukázali, že zme-
na črevnej mikroflóry v prospech choroboplod-
nej mikroflóry (napr. clostrídie) môže viesť 
k vzniku obezity. Pri pokusoch na zvieratách sa 
skúmalo, čo sa stane, keď prenesú črevnú mik-
roflóru z obéznych potkanov na normálne pot-
kany, ktoré obezitou netrpeli. Potkany s nor-
málnou hmotnosťou po naočkovaní chorobnou 
črevnou mikroflórou obéznych potkanov, zača-
li priberať a stali sa obéznymi.

 
Ako je teda možné, že zmena črevnej mik-

roflóry môže viesť k vzniku obezity?
Črevo a mozog spolu komunikujú. Komu-

nikáciu čreva a mozgu zabezpečuje enterický 
nervový systém. Pritom 90% informácii ide 
z čreva do mozgu, ale len 10% informácií ide 
z mozgu do čreva. Črevo sa zvykne označovať aj 
ako druhý mozog. To čo sa deje v čreve, ovplyv-
ňuje našu psychiku.

Všetky zmeny, ktoré sa udejú v čreve mozog 
ihneď registruje. Aj zmenu črevnej mikroflóry. 
Práve zmena črevnej mikroflóry môže spôsobiť, 
že mozog začne dostávať „chybné“ informácie. 
Napríklad signál, ktorý má mozog informovať, 
že človek je už sýti. To má za následok, že člo-
vek napriek dostatočnému príjmu potravy stále 
pociťujete hlad. Keďže pocit sýtosti z mozgu 
nepríde, začne sa prejedať a výsledkom je prí-
rastok na váhe.

Ak vieme, že zloženie črevnej mikroflóry 
môže ovplyvniť nadváhu a vieme aj to, že zlo-
ženie črevnej mikroflóry závisí od našej stravy, 
vieme kde máme pri chudnutí začať. Zmena 
stravy pri redukcii hmotnosti by nemala byť 
sústredená len na množstvo kalórií, ale aj na 

podporu črevného zdravia. 
A práve tu, môže zohrať pra-
vá ovčia bryndza významnú 
úlohu.

Bryndza obsahuje veľa 
pre črevo prospešných látok 
ako napr.:
•  Telu prospešné probio-
tické bakteriálne kmene. Je 
priam nimi nabitá
•        Pri fermentácii ovčieho 
syra vzniká pravotočivá ky-
selina mliečna. Táto kyseli-
na je pre črevo požehnaním. 
Choroboplodné baktérie ne-
majú radi kyslé prostredie. 
Pravotočivá kyselina mlieč-
na tak bráni aby bolo črevo 
osídlené „zlými“ baktériami

•  Bryndza je bohatým zdrojom aminokyseliny 
glutamín. Glutamín ktorý pomáha udržiavať 
črevo zdravé
Pravá nepasterizovaná ovčia bryndza je 

podľa mňa výnimočnou potravinou. Obsahuje 
veľa telu prospešných látok a dokáže pozitív-
ne ovplyvňovať naše črevá. Ak zaradíte do je-
dálnička dostatok zeleniny (zeleninové šaláty 
s bryndzou), ktoré obsahujú množstvo vláknin 
spaľovanie tukov a proces chudnutia sa umoc-
ní. Nebojte sa ani tuku v bryndze. Je to pre 
ľudské telo dobre stráviteľný tuk. Bryndza sa 
môže pre svoj priaznivý účinok na zdravie čre-
va stať neoceniteľným pomocníkom pre tých čo 
chcú schudnúť alebo si udržať štíhlu líniu.

 
Prajem vám, aby ste pravidelnou konzumá-

ciou bryndze potešili vaše črevá. Veď tie neraz 
trpia pod náporom rôznych konzervačných látok, 
liekov, stresu a jedov zo životného prostredia. 
Pravá ovčia bryndza môže byť veľmi účinným 
pomocníkom pre získavaní a udržiavaní nielen 
črevného zdravia.

Môžu byť bryndza účinným pomocníkom pri 
chudnutí?

Bryndza patrí medzi typické slovenské potraviny. V poslednej dobe zažívame nástup a boom 
tzv. super potravín. Tie majú zabezpečiť ľudom isté zdravotné benefity. Super potraviny sú vý-
nimočné tým, že obsahujú vysokú koncentráciu pre telo potrebných živín ako sú napr. antioxi-
danty, omega 3 mastné kyseliny alebo vlákniny. Podľa mňa medzi výnimočné potraviny patrí 
aj kvalitná bryndza z ovčieho mlieka.



Chov oviec a kôz 3/201738

Z ČINNOSTI ZVÄZU

Aj v tomto roku v septembri za krásneho 
počasia nám pripravila majiteľka Salaša Pru-
žina pani Oľga Apoleníková svoj tradičný už 
XII. ročník, krásneho podujatia „Na salaši pri 
guláši“. Tak ako vždy aj tento krát sa krásny 
zámer, pritiahnuť ľudí na salaš, nadýchať sa 
krásnou prírodnou atmosférou a pritom sa 
dobre pobaviť pobaviť a sa i dobre sa najesť, 
sa mimoriadne dobre vydaril. Všetko klapalo 
naplno Zas tam prišlo veľké množstvo ľudí, 
prišiel i župan Trenčianského samosprávne-
ho kraja i starostovia okolitých obcí a mnohí 
miestni i cezpoľní návštevníci.

 
Ing. Karol Herian, CSc.
Žilina

Toto krásne ovčiarske podujatie sa začalo 
svätou omšou už o 11 hod. a potom po sláv-
nostnom otvorení majiteľkou Oľgou Apole-
níkovou nasledoval bohatý kultúrny i náučný 

program a to – vystúpenie Moštenských paj-
tášov, pastierske duo z Brvništia a telocvičňa 
kungfu z Bytče. Pre účastníkov bolo veľmi zau-
jímavé predvedenie výroby tradičného ovčieho 
hrudkového syra pánom Črepom a potom aj od-
borná prednáška Ing. Karola Heriana o prínose 
mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí. Z pripra-
vených podujatí treba spomenúť aj rôzne súťa-
že detí i dospelých, jazda na koni, i cifrovanú 
muziku. Veľmi účastníkov podujatia zaujalo 
krásne bolo i Dubnické divadlo „Zborovňa“.

Som veľmi rád, že nielen ja, ale aj podstat-
ná časť návštevníkov tohto jedinečného podu-
jatia bola veľmi spokojná s celým jeho priebe-
hom. Oživili sme si tu zas ovčiarske tradície, 
ochutnali si mliečne výrobky z ovčieho mlieka 
i vynikajúci guláš i jahňacinku, bryndzové ha-
lušky, palacinky, atď. Salaš Pružina patrí za 
posledné roky patrí so svojimi vynikajúcimi sy-
rárskymi i mliečnymi výrobkami medzi špičkové 
ovčiarske podniky. Za tou veľkou popularitou 

Salaša v Pružine a za kvalitou ovčích syrov je 
obrovská náročná práca a neustále vylepšova-
nie nielen samotného chovu oviec, ale i v spra-
covaní mlieka, neustále zdokonaľovanie tech-
nológie výroby, inovácia výrobkov a hlavne 
vytrvalosť majiteľky a celého kolektívu. Im tre-
ba preto úprimne poďakovať, lebo robia dobré 
meno nášho ovčiarstva a to nielen doma, ale už 
i v zahraničí.

V tomto roku boli už mnohé ovčiarské sláv-
nosti a ešte nás čaká ukončenie sezóny na 
Demetra. V propagácii syrov a už i iných mlieč-
nych výrobkov práve ovčiari prevzali iniciatívu 
a najviac propagujú svoje zdravé výrobky z ov-
čieho mlieka. To je veľmi záslužná činnosť, kto-
rá s dostáva do povedomia ľudí naše tradície 
i zdravú výživu. Pevne verím, že i takéto podu-
jatia ako bolo „Na salaši pri guláši“ v Pružine sa 
postupne budú čoraz viac rozširovať po celom 
Slovensku.

Na salaši pri guláši je vždy dobre
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Rozumieme vašej chuti
Každému chutí niečo iné. Dobrý obchod preto musí mať vždy bohatý výber 
tradičných a kvalitných potravín. Presne takých, ako sú všetky výrobky 
COOP Jednota Tradičná kvalita! 
www.coop.sk
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